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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه :  

لَئِكَ »فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْ

   هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَاِب« 

بشارت ده به انان بندگان من که به سخن گوش فرا می دهند و بهترین ان را پی روی می کنند 

آیات که خدا ان ها را هدایت فرموده و هم انان به حقیقت خردمندان عالم اند .  )    انان هستند

 (   سوره مبارکه زمر  ۱۸و   ۱۷

دنیای اسالم زخم خورده ی  فرقه ضاله وهابیت بوده است و مسلمانان سینه ای پر از خشم و 

ه جهان نشان داده درد از این فرقه ضاله دارند زیرا وهابیت چهره ای از اسالم و مسلمانان را ب 

است که دشمنان اسالم با تمام تبلیغات خود نتوانسته اند این چهره خشن و سفاک و بی منطق 

 را به مسلمانان نسبت دهند . 

امروزه خطری که از ناحیه ی فرقه ضاله وهابیت اسالم را تهدید می کند با هیچ خطر دیگری 

قابل مقایسه نیست زیرا وهابیت تنها خود را صاحب حق و موحد  می داند و هر مسلمانی که با 

 اعتقادات ان ها مخالف باشد را کافر و مشرک می دانند .  

انان را از قبیل ، توسل ، شفاعت ، استغاثه ، تبرک ، وهابی ها بسیاری از اعمال و عقاید مسلم 

زیارت قبور الهی و ..... را شرک و بدعت می دانند و عامالن انان را مشرک و خون ، مالشان را 

 حالل می دانند . 

انچه حائز اهمیت است ان است که علمای اهل سنت ، وهابیت را از خود نمی دانند و نه تنها 

 می کنند بلکه از انان اعالم برائت می کنند . انان را خوارج معرفی  

لذا فرقه ضاله وهابیت با استفاده از شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی با طرح مسائل اختالفی 

تالش می کنند که بین مسلمانان شیعه و سنی فتنه به وجود بیاورند و اعتقاد باطل خود را به 

 اهل سنت نسبت  دهند . 

شبهه از شبهات ان ها را پاسخ داده ایم و انچه که بنده را برای   90مختصرا  ما در این اثر ،   

نگارش این اثر واداشته است پاسخ به شبهاتی است که در برخی از کانال های معاند ماهواره ای 

به نام دین مطرح می شود حال انکه برای ویران کردن دین اسالم و ایجاد تفرقه ما بین مسلمانان 
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جلد کتاب خود به نام ))   3اند لذا اینجانب همانطور که در سنوات گذشته در   تاسیس گردیده

ارشاد السائلین الی حق المبین (( هدایت جویندگان به سوی حقایق اشکار  به رد شبهات وهابیت 

شبهه از مهم ترین شبهات مطرح وهابیت پاسخ داده ام   90پرداخته ام در این اثر نیز مختصرا به  

. 

اینجا به حق محمد و خاندان پاک و مطهرش از خدای عظیم مسئلت می کنم که امت بنده در  

 اسالمی را حفظ کند و کلمه ی ان ها را جمع و متحد سازد . 

 

 سید محمد موسوی 

 1442صفر  25

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   09126513055شماره تماس : 
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 .توسل واستغاثه 1بخش 

 توسل و استغاثه به چه معنی می باشند؟ -1

به   دنیآنچه سلبب رسل  یعنی  له؛یو وسل  ۱.شلود   د ییتقرّب جو  یگریآنچه با او به دهر  یتوسلل در لغت به معن

حضلرت باری قرب به  ت  یبه معن زین  ثیباشلد و در احاد  یو تقرّب به آن اسلت و جمع آن وسلائل م گرید  زیچ

  2به کار رفته است. تعالی

او باشلد که    لهیتا وسل بین خود و حضلرت باری تعالی قرار دهد را    یزیانسلان چ  یعنیتوان گفت توسلل   یو م

 .یا حاجتش را براورده نماید وند عمل او را مورد قبول خدا

عرب اسلتغاثه از انوا  ندا بوده و   اتیدر ادب  طلبیدن وخواندن و از او کمک   ادیرا به فر  یکسل  یعنی  اسلتغاثهو  

 خواندن است. یاریرا به  یمناد یبه معن

ش رک    نيا ايکنند آ   یو اس تغاثه م  نديگو یم نیحس    اي  یاعلي  ش هیهم  انیعیش  -2

 ست؟ین

  می قرآن کردر  بخواند    تیّخدا را در مقام اُلوه  ریغ یگردد که کسل  یواقع م  یدانسلت که شلرک در صلورت د یبا

 . 3مَعَ اهللِ اِلهًا آخَر ال بُرهانَ لَهُ بِهِ(( دعُيَ))وَ مَن  :آمده

 حقانیتش هیچ برهانی ندارد.ان کسی که جز خدای یکتا خدای دیگری را می خواند که به 

  ودرشلود.    یمتعال شلرک محسلوب نم  یخدا ریو اسلتمداد از غ  یاریتوان گفت که هر طلب کمک و    یپس م  

 آمده:قرآن 

 در نیکوکاری و پرهیزکاری همکاری کنید.  4((یالبِرّ وَ التَّقو ی))تَعَاونوا عَلَ

 5اهلل((  یاِلَ یمَن اَنصار نَيیلِلَحوار  ميابن مَر یسی))کَما قالَ ع 

 همچنان که عیسی بن مريم به حواريین گفت چه کسانی ياوران من در راه خدايند

 
 1841، ص 5ج  ،الصحاح   - 1
  491، ص 5ج  ن،ی؛ مجمع البحر 185، ص 5واالثر، ج  ثیالحد بیغر  یف ةیالنها - 2

 117مؤمنون/  - 3
 2مائده/  - 4
 14صف/  - 5
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اگر ش ما را به ياری طلبیدند بايد به ياريش ان    6النَّص ر((  کُمُیفَعَلَ  نِيالّد  ی))وَ اِنِ اس تَنصَ روکُم فِ 

 برخیزيد. 

همچنین  باید  به این نکته  توجه کرد  که اسلتعانت  و اسلتغاثه  جدای از عبادت هسلتند ، آنجا که خدواند 

اهل پرفسللور دکتر محمد طاهر القادری  ) از علمای معاصللر    « ، إِيَّاکَ نَعْبُدُ وَإِيَّاکَ نَسْ تَعِینُ»می فرماید  :  

 سنت ( در این باره می نویسد :

تصلور اسلتعانت «  يَّاکَ نَسْ تَعِینُاِ  »  در برگیرنده اندیشله عبادت اسلالمی اسلت و بخش دوم«  إِيَّاکَ نَعْبُدُ»آیه  

 ،مبارکی  اسللت  که با مطالعه سللطحی  آن   و کمک خواهی را به روشللنی  بیان نموده اسللت . این همان آیه

 ناروا کرده و فتوای شرک همه مسلمانان را صادر کرده اند. گروهی از آن استنباط و برداشت  باطل و

در اصلل  از مطالعه سلطحی این آیه  در نهن ایشلان این گمان به وجود آمده اسلت که دو بخش  آیه بیانگر 

ا ویژه رب العزه اسلت و در بخش دوم سلخن دت اسلت که صلرفبخش نخسلت سلخن از عبایک مطلب اسلت .در  

 از یار طلبی است .

عبادت ی  شلان به خطا می افتند و اسلتعانت و اسلتغاثه را مانند سلت که برخی  به وسلیله اسلتدسل سلطحاینجا

 ر می گیرند . فقط مخصوص خدای تعالی در نظ

خواهد شد . باید به درستی    حاصلی کامال متفاوت  سی کنیم  مطلبررژرف اندیشی این آیه  کریمه  را باگر با  

وارد این لغات شلد . در میان دو بخش  آیه حرف  عطف واو قرار گرفته اسلت و این بر کسلی  پوشلیده نیسلت . 

د . گذاشلتن این ناگر عبادت واسلتعانت حکمشلان یکی بود خدای تعالی بین این دو جمله اواوا اضلافه نمی کر

 7وبعد را نشان میدهد .واو تفاوت ماقبل 

 آیه شریفه دو بخش دارد. : نتیجه

بخش اول اشاره به جنبه عبادی و بخش دوم اشاره به مساله استعانت دارد و الزاما استعانت از کسی به معنای  

 عبادت وی نیست.

 مشروعیت توسل و استغاثه در قرآن 

 8 ماً«یأَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اهللَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اهللَ تَوَّاباً رَحِ»وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا 

و هنگامى که مرتکب گناهى شللدند نزد تو آمده و از خدا آمرزش خواسللته بودند و پیامبر برایشللان آمرزش  

 مىیافتند پذیر و مهربان خواسته بود ، خدا را توبه

 
 72انفال/  - 6
  30القادری ،  محمد طاهر  ، استغاثه و جایگاه شرعی آن  ص    - 7
 64نساء 8
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(  را حتی بعد از وفات  براسللاآ آیه فو   جمهور  علمای اهل سللنت  توسللل و اسللتغاثه به رسللول خدا )ص

 جایز دانسته اند که در نیل برخی از آنها نقل خواهد شد : ایشان 

 

  ها یمالک ی. امام مالك ، پشوا1

 :. قاضی عیاض می نویسد  معروف و مشهور است اریبس شانیا تیاست که روا هایمالک یشوایپ یو

  اتهی الزم کم ا ک ان ح ال ح  م هیوتعظ  ره یو آل ه( بع د موت ه وتوق  هی اهلل عل  ی)ص  ل  یأن حرم ه النب  واعلم

ومعامله آله   رتهیو س نته وس ماع اس مه وس   ثهيو آله( وذکر حد هیاهلل عل یوذلك عند ذکره )ص ل

 .. …وعترته 

 … نیسلفنا الصالح وائمتنا الماض ره یانت سابو الفضل : وهذه ک یالقاض وقال

المس جد   یقال : ناظر ابوجعفر مالکا ف  دی، حدثنا ابن حم  لیاس رائ  یبن اس حاق بن اب  عقوبي  حدثنا

هذا  فی  ص  وتك  الترفع …و آله( فقال له مالك :  هیاهلل عل یمس  جد رس  ول اهلل )ص  ل  یمالکا ف

  القولوالتجهروا له ب  یادب قوما فقال : » الترفعوا اص واتکم فوق ص وت النب  یالمس جد ،فنن اهلل تعال

  ني . ومدح قوما فقال : »إن الذ  2کجهر بعضکم لبعض أن تحبط اعمالکم وانتم التشعرون « حجرات / 

«   میره واجر عظلهم مغف  یامتحن اهلل قلوبهم للتقو  نياص واتکم عند رس ول اهلل اولئك الذ  غض وني

 . … 3حجرات/ 

اهلل  یابا عبداهلل ااس تقبل القبله وادعوا ام اس تقبل رس ول اهلل )ص ل  ايلها ابوجعفر وقال :    فاس تکان…

اهلل   یالس الم إل  هیآدم عل كیاب  لهیووس   لتكیو آله( ؟ فقال : ولم تص رف وجهك عنه وهو وس   هیعل

: »ولو انهم إذ ظلموا    یاهلل ، قال اهلل تعال  ش فعهی؟ بل اس تقبله واس تش فع به ، ف  امهیالق  ومي  یتعال

  ما«یانفسهم جاؤوک فاستغفروا اهلل واستغفر لهم الرسول لوجدوا اهلل توابا رح

سزم اسلت ؛ همان طور که در زمان  شلانیو آله( بعد از وفات ا  هیاهلل عل ی)صلل  امبریپ  میکه احترام و تعظ بدان

 .…سزم است  اناتشیح

بزرگان و گذشلتگان ما   رهیو آله( بعد از وفات ، سل  هیاهلل عل  ی)صلل  امبریلزوم احترام پ نیگفت : ا  اضیع  یقاضل

 .…است 

با امام مالک در مسجد   یکند : ابو جعفر منصور دوانق  ینقل م د یاز ابن حم  لیاسرائ یبن اسحا  بن اب  عقوبی

خود را بلند نکن . مگر  یمسللجد صللدا نیو آله( بودند که امام مالک به او گفت در ا  هیاهلل عل  ی)صللل  یالنب

  بی را بلند کرده بودند ، تأد  شلانیداکه صل نیرا به خاطر ا  یعده ا  میکه خداوند متعال در قرآن کر ید ینشلن

 .…کرد 
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و آله(    هیاهلل عل  یآهسلته در محضلر رسلول خدا )صلل  یبا صلدا  یکند که عده ا  یم  انیرا ب یا  هیاز آن آ  وبعد 

 کرده بود . شیصحبت کرده بودند ، خداوند آن ها را ستا

اهلل   یرو به قبر رسلول خدا )صلل ایکند : من رو به قبله دعا کنم    یاز امام مالک سلاال م  یمنصلور دوانق  …

پدرت   لهیتو و وس   لهیکه وس   یاز کس  یگردان  یبر م  یو آله( ؟ کدام بهتر است . امام مالک گفت : چرا رو  هیعل

و   هیاهلل عل  یرو به قبر رسلول خدا )صلل  د ی. بلکه با  امتیالسلالم( نزد خداوند اسلت تا روز ق  هیحضلرت آدم عل

و   د یلکرد  ی:ا اگر بله خودتلان ملم د یلملافر  یخود در نزد خلداونلد قرار بلده . خلداونلد م عیو او را شلللف یآلله( کن

و آله( هم خواسلتند   هیاهلل عل  یرسلول خدا آمدند ، توبه کردند و از رسلول خدا )صلل  ی، و نزد تو ا  د یگناه نمود

 9.ا ردیپذ  یصورت خداوند توبه آن ها را م نیکند، در ا ارطلب استغف شانیکه برا

 

 ی قرطب ی. آقا 2

در کتاب الجامع   شلانیا. همه مسللمانان آشلنا هسلتند    یباشلند و برا  یاهل سلنت م  ریتفسل  و خیاز بزرگان تار

  لیل، در ن 6، جللد   یبکر قرطب یعبلداهلل محملد بن احملد بن اب یاب فی( ، تلأل یقرطب ریسحکلام القرآن )تفسللل

 می نویسد : سوره نساء 6۴ هیآ ریتفس

الس  الم( قال :  هی)عل  یو ص  ادق عن علاب ی: » ولو انهم إذ ظلموا انفس  هم جاؤوک « رو  یتعال  قوله

قبر   یبنفس ه عل  یفرم اميو آله( بثالثه ا  هیاهلل عل یبعد ما دفّنا رس ول اهلل )ص ل  یاعراب  نایقدم عل

رس ول اهلل ، فس معنا   ايرأس ه من ترابه ، فقال : قلت    یو آله( وحثا عل  هیاهلل عل یرس ول اهلل )ص ل

: »ولو انهم إذ ظلموا انفس  هم « وقد   كیانزل اهلل عل مایعنك وکان ف  نایعن اهلل ،فوع  تیقولك ووع

 قبر ، أنه قد غفر لك . المن  ی، فنود ی، وجئتك تستغفر ل یظلمت نفس

کند که فرمودند :   یالسلالم( نقل م  هی)عل طالبیبن اب یعل  نیرالمامنیاسلت ( از ام  نیاز تابع  یکیصلاد  )  ابو

 شلانیقبر ا  یآمد و خود را رو یو آله( گذشلته بود ، اعراب  هیاهلل عل  یدا )صللبعد از سله روز که از دفن رسلول خ

و هر   می، ما گوش کرد  یچه شلما گفت ررسلول خدا   ه  یگفت : ا ا  یو م  ختیر  یانداخت و خاک بر سلرش م

به خودش   یکه خداوند در آن فرمود : ا اگر کسل یا  هی؛ از جمله آ ی، به ما رسلاند   یچه از خداوند گرفته بود

او طلب استغفار کند ا من به خودم ملم   یبرا شانیتا ا د یایو آله( ب  هیاهلل عل  یملم کرد ، نزد رسول خدا )صل

آمد که    ییجا بود که از قبر آن حضلرت صلدا  نی. در ا  یمن طلب اسلتغفار کن  یبرا  تاکردم و نزد شلما آمده ام 

 ۱0. یشد  دهیتو بخش

 
 ۲۸۸، صفحه  ۲جلد .  اضی بن ع یبن موس اضی ابو الفضل ع اضی ع یقاض فی ، تأل یحقوق المصطف فیالشفاء بتعر  کتاب - 9
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 یمالک یقراف سي. ابن ادر 3

 : می نویسد  رهیباشد که در کتاب الذخ یهم از بزرگان اهل سنت م شانیا

 السالم هیعل حهيضر یالقدوم عل یعشر ، ف یالحاد باب

وجبت له   ی، ومن زار قبر  یوجبت له ش فاعت  یالس الم أنه قال :» من زار قبر هیعنه عل  یرويو …

أن ه ک ان   یالعتب ی« وحک  یاتی ح  یف  یفک أنم ا زارن یبع د وف ات  یعن ه ق ال :» من زارن یرويالجن ه . « و

:    قولي رس ول اهلل س معت اهلل اي  كیفقال : الس الم عل    یالس الم فجاء اعراب  هیجالس ا عند قبره عل

«   مایلوجدوا اهلل توابا رح»ولو انهم إذ ظلموا انفس هم جاؤوک فاس تغفروا اهلل واس تغفر لهم الرس ول  

 … یرب ی، مستشفعا بك ال ی. وقد جئتك مستغفرا من ذنب 64نساء / 

 و آله( هیاهلل عل یرسول خدا )صل حی: نحوه رفتن به ضر ازدهمی باب

کند ، شلفاعتم بر او  ارتیقبر مرا ز  یکه فرمودند : هر کسلشلده    تیو آله( روا  هیاهلل عل  یاز رسلول خدا )صلل

شلده :   تیروا  شلانیاز ا  نیشلود . همچن  یکند ، بهشلت بر او واجب م  ارتیقبر مرا ز  یشلود و هر کسل  یواجب م

 کرده است . ارتیمرا ز اتمیاست که در زمان ح نیکند مانند ا ارتیبعد از وفاتم مرا ز یهر کس

آمد و گفت :  یاعرابیک  و آله( نشلسلته بودم که    هیاهلل عل یکرده که نزد قبر رسلول خدا )صلل تیحکا  یعتبو  

 هیاهلل عل  ی، نزد رسول خدا )صل  د یانجام داد  یکه خداوند فرمود : اگر گناه  دمیرسول خدا   شن  یسالم بر تو ا

طلب مغفرت کند ، خداوند توبه او   او  یو آله( هم برا  هیاهلل عل  یرسلول خدا )صلل  ،  اسلتغفار کنید و   د یایو آله( ب

 . ردیپذ  یرا م

  یقرار م   عیکنم و شما را نزد خداوند شف  یکه از گناهان خود استغفار م  یرسول خدا   نزد تو آمدم در حال  یا

 ۱۱.…دهم 

 ی. ابن فرحون مالک 4

 می نویسد :افعال المناسک ،  یمذهب است که در کتاب ارشاد السالک إل یاز بزرگان مالک

وال دع اء لهم   همیالس  الم عل ینبغی. ف…من الص  ح اب ه عش  ره آالف    عیالبق  یعن م ال ك إن ف  ذکر

 . … یاهلل تعال یوالتوسل بهم إل

  كی ورحمه اهلل و برکاته ، الس الم عل  یالنب  هايا  كی: الس الم عل  قوليبعض هم وص فه الس الم أن  وقال

اهلل حق جهاده  یونصحت االمه وجاهدت ف ةاالمان  تيرسول اهلل ، اشهد انك قد بلغت الرساله وأد اي

 
 ۳۷۵ص  ۳ج  رهی ، الذخ سیاحمد بن ادر  نی، شهاب الد یقراف  - 11
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النور المب  كی وانزل عل  نیقیات اک ال  یوعب دت رب ك حت   نی ل علم االو  هی وجمع ل ك ف  نیکت اب ه 

  صي ما عنتم حر  هیعل  زيهلل من انفسکم عز: » لقد جاءکم رسول ا  یبقوله تعال  هیووصفك ف  نيواآلخر

« وقال عز من قائل وقوله الحق : » ولو انهم إذ ظلموا انفس هم جاؤوک    میرؤف رح  نیبالمؤمن  کمیعل

  یقد ظلمت نفس   رس ول اهلل اي  ی« وإن  مایفاس تغفروا اهلل واس تغفر لهم الرس ول لوجدوا اهلل توابا رح

  یمن المغفره بش  فاعتك والممات عل   ای، راج یرب  یمس  تش  فعا بك إل  یوجئت مس  تغفرا من ذنب

 . …النجاه من النار والفوز بالجنه ومحبتك و عتكيملتك وشر

هم هسللتند که    یادیهم افراد ز نیمدفون اسللت و از تابع  عیدر بق یشللده که ده هزار صللحاب  انیمالک ب  از

هم نقل   ۵69. در صلفحه    میو به آن ها توسلل کن  میآن ها دعا کن  یو برا  میاسلت به آن ها سلالم بده سلتهیشلا

 یآن به رسلول خدا )صلل  ازو بعد   میکه در کنار آن حضلرت هم هسلتند ، توسلل کن  یکند که به آن دو نفر  یم

 .… د یو آله( توسل کن هیاهلل عل

کنند : سالم و رحمت وبرکت    یم انیو آله( را ب  هیاهلل عل  یاز علما نحوه سالم کردن به رسول خدا )صل  یبعض

:   د یگو  یکند و در صلفحه بعد م  یسلوره نسلاء را نقل م  6۴  هیکه آ  نای تا.  …رسلول خدا ،    یخداوند بر شلما ا

ام و نزد شلما آمده ام تا از گناهانم   کردهرسلول خدا   من به خودم ملم   یگونه بگو : ا نیا  هیبعد از خواندن آ

شللفاعت شللما  لهیکه خداوند به وسلل  دوارمیخود در نزد خداوند قرار دهم و ام  عیاسللتغفار کنم و شللما را شللف

و از آتش جهنم نجات دهد و به بهشللت  راند ی، محبت و ملت شللما بم  عتیگناهانم را ببخشللد و مرا بر شللر

 ۱2.…برساند 

 یابن قدامه مقدس. 5

حنابله به    یکتاب فقه نی، بهتر شللانیا  یاسللت و کتاب المغن  ی، ابن قدامه مقدسلل  یعالم حنبل  نیبزرگ تر

 خود می نویسد :در کتاب المغنی  د یآ یحساب م

 . …و آله (  هیاهلل عل ی) صل یقبر النب اره يز ستحبيو

، فق ال :   یو آل ه( فج اء اعراب  هی اهلل عل  ی)ص  ل  یق ال : کن ت ج الس  ا عن د قبر النب  یعن العتب  یرويو

: »ولو انهم إذ ظلموا انفس هم جاؤوک فاس تغفروا اهلل   قوليرس ول اهلل س معت اهلل  اي  كیالس الم عل

 یرب  یإل بك، مس تش فعا   ی« وقد جئتك مس تغفرا لذنب  مایلرس ول لوجدوا اهلل توابا رحواس تغفر لهم ا

 : قولي، ثم انشأ 

 القاع واالکم بهنیمن دفنت بالقاع اعظمه فطاب من ط ریخ اي
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 یو آله( أن رس ول اهلل )ص ل  هیاهلل عل یالس الم( بنت رس ول اهلل )ص ل هایعن فاطمه )عل  یلما رو …

ظهرک القبل ه    یالقبر فتول  یو آل ه( علّمه ا أن تقول ذل ك ، إذا دخل ت المس  ج د ثم ت أت  هی اهلل عل

 . …ورحمه اهلل و برکاته  یالنب هايا كیوتستقبل وسطه وتقول : السالم عل

تغفر لهم  إنك قلت وقولك الحق : »ولو انهم إذ ظلموا انفس  هم جاؤوک فاس  تغفروا اهلل واس    اللهم

، فاسئلك   یرب  ی، مستشفعا بك إل  یمستغفرا من ذنوب  تكی« وقد ات  مایالرسول لوجدوا اهلل توابا رح

وانجح   نیع، اللهم اجعل ه اول الش  اف ات هی ح  یالمغفره ، کم ا اوجبته ا لمن ات اه ف یرب أن توج ب ل  اي 

 … نیالسائل

 و آله( مستحب است . هیاهلل عل ی)صل امبریقبر پ ارتیز

 کند که از جمله آن دسئل یم انیرا ب لیچند دل سپس

 یو آله( نشلسلته بودم که اعراب  هیاهلل عل  یشلده که کنار قبر رسلول خدا )صلل  تیروا  یاسلت که از عتب یتیحکا  

، نزد   د یگفت : ا اگر به خودتان ملم کرد  یکه خداوند م  دمیرسللول اهلل شللن  ای کیآمد و گفت : السللالم عل

و آله(    هیاهلل عل یو رسلول خدا ) صلل  د و طلب اسلتغفار از خداوند کنن ند یایو آله( ب  هیاهلل عل  یرسلول خدا )صلل

 .ا ردیپذ  یصورت خداوند توبه آن ها را م نیآن ها ، در ا یهم طلب استغفار کند برا

دهم . سلپس   یقرار م  عید شلفکنم و شلما را نزد خداون  یکه از گناهانم اسلتغفار م  ینزد شلما آمدم در حال  من

آمد و به او فرمودند :   یو آله( به خواب عتب  هیاهلل عل ی)صلل  امبریبرگشلت و رفت . پ یرا خواند . اعراب  یشلعر

 . رفتیبشارت بده که خداوند توبه او را پذ  یکه به اعراب

فاطمه   دهیشه  قهیصد است که از    یتیو آله( روا  هیاهلل عل  یقبر رسول خدا)صل ارتیدوم مستحب بودن ز  لیدل

که وارد مسلجد  یدادند ؛ زمان  ادی شلانیو آله( به ا  هیاهلل عل  یالسلالم( نقل شلده که رسلول خدا )صلل هایزهرا )عل

رسلول خدا ، رحمت و   یو بگو : سلالم بر تو ا سلتیو پشلت به قبله و رو به قبر با ای، سلرا  قبر ب یمن شلد 

 …شده  انیکه ب یگریبرکت خداوند بر شما باد و مطالب د

آمدم تا از گناهانم   امبرتپی  نزد  من  ا.…و سللخن تو حق اسللت : ا ولو انهم إن ملموا   یخودت فرمود ایخدا

در   یکه اگر کسل  یگناهانم را ببخش ؛ همان طور ایقرار دهم . خدا  عیرا نزد تو شلف شلانیطلب اسلتغفارکنم و ا

طلب اسلتغفار   شیخواسلت که برا  یآمد و از آن حضلرت م  یم شلانیو آله( نزد ا  هیاهلل عل ی)صلل  امبریپ اتیح

 ۱3…هم هست ، گناهانم را ببخش  امبرتی، اسن که بعد از وفات پ ید یبخش یکند ، گناهانش را م
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 ادی(   هایه حضلرت زهرا )سلالم اهلل علو آله( ب  هیاهلل عل ی)صلل  امبریاسلتدسل کرده که پ  تیروا نیقدامه به ا ابن

 .قرار بده  عیقرآن را بخوان و مرا شف هیآ نیو ا ایدهد که بعد از من سرا  قبرم ب یم

  هی : آ  د یگو  یاسلتدسل کرده و م  هیآ نیبه ا  رای؛ ز  ندارند و ممات   اتیو آله( ح  هیاهلل عل  یپس رسلول خدا )صلل  

 شود . یو هم شامل ممات حضرت م اتیهم شامل ح

 یابن مفلح حنبل.  6

  یابن عمر أن النب   یو آله( لما رو  هیاهلل عل ی)ص  ل  یقبر النب اره يوإذا فرغ من الحج ، اس  تحب له ز

 . … یوجبت له شفاعت یو آله( قال : من زار قبر هیاهلل عل ی)صل

، فق ال :  یو آل ه( فج اء اعراب  هی اهلل عل  ی)ص  ل یق ال : کن ت ج الس  ا عن د قبر النب  یعن العتب یورو

: » ولو انهم إذ ظلموا انفس هم جاؤوک فاس تغفروا اهلل   قوليرس ول اهلل ، س معت اهلل  اي  كیالس الم عل

،  یذنب من( وقد جئتك مس  تغفرا    64« ) نس  اء /  مایواس  تغفر لهم الرس  ول لوجدوا اهلل توابا رح

 .  یرب یمستشفعا بك إل

و آله(    هیاهلل عل یقبر رسلول خدا )صلل ارتیکه به ز یکه حج تمام شلد ، مسلتحب اسلت بر حاج نیاز ا بعد 

کند ، شلفاعت  ارتیکه مرا ز  یکه ابن عمر از آن حضلرت نقل کرده که فرمودند : کسل  یتی؛ به خاطر روا  د یبرو

: نزد قبر رسللول خدا   کند   یم  تیکه روا  یعتب  تیحکا  لدلی  وبه  …شللود    یواجب م امتیاو بر من در روز ق

 دمیو آله( شلن  هیاهلل عل  یرسلول خدا )صلل  یآمد و گفت : سلالم ا یو آله( نشلسلته بودم که اعراب  هیاهلل عل  ی)صلل

کله از گنلاهم    یآملدم در حلال  امبرتپیل  نزد  من  ا.  …: اولو انهم إن ملموا انفسلللهم    د یلفرملا  یکله خلداونلد م

 ۱۴…کنم  یاستغفار م

 مشروعیت استغاثه در روايات  : 

 استغاثة  حضرت  هاجر  به  جبرئیل  )ع( :

  اسماعیل  بخاری در صحیح  خود  روایت می کند :محمد بن 
زمانی که حضللرت ابراهیم ) ( ، به دسللتور خداوند ، همسللر و فرزند شللان را به مکه آوردند و در آن جا رها   

کردند . وقتی حضللرت ابراهیم از آن جا رفتند ، هاجر فاصللله بین صللفا و مروه را برای پیدا کردن آب ، هفت 

رتبه هفتم وقتی نزدیک اسللماعیل شللد، با خودش گفت: بروم ببینم فرزندم چه کار می مرتبه طی کرد . در م

 : کند، وقتی صدایی شنید گفت

 
 ۲۳۶، ص  ۳شرح المقنع ج  یبن محمد بن عبد الله بن محمد ، المبدع ف می ابراه نیاسحاق برهان الد ی، اب یمفلح حنبل ابن  - 14
 



22 
 

 أغث إن کان عند ک خیر فنذا جبرئیل ، قال: فقال بعقبه هکذا وغمز عقبه علی االرض 

شلت پا به زمین یعنی به فریادم برآ اگر خیری در نزد توسلت . صلدا ، صلدای جبرئیل ) ( بود که گفت با پ

  ...15بزن که از همان محل آب خارج شد 
این آب سللر منشلل  به وجود آمدن شللهر مکه شللد . در این جا هم حضللرت هاجر به غیر خدا یا به حضللرت  

 . اسماعیل و یا به حضرت جبرئیل ) ( استغاثه کرده است
وند اسلتغاثه کند ، مشلرک  در حالی که محمد بن عبد الوهاب گفته اسلت که هر کس به ملکی از مالئکه خدا

این جا حضلرت هاجر ، طبق روایتی که در    16مال  اسلت و ما بدین خاطر آنها را کشلتیم  الکافر، مهدور الدم و

 ؟ این کتاب آمده به جبرئیل ) ( استغاثه کرده ، آیا حضرت هاجر کافر بوده یا مسلمان 
آیا رسللول خدا )ص( که این داسللتان را نقل می کند و هیچ   ؟کافر بوده اند  طبق نظر وهابی ها آن حضللرت

؟ در این جا طبق اسلتدسل محمد بن عبد الوهاب ، رسلول خدا  اشلکالی از آن نمی گیرد ، مسللمان بود یا کافر  

)ص( هم کافر بودند . این مطلب در صللحیح ترین کتاب اهل سللنت نقل شللده و اسللتغاثه حضللرت هاجر به 

 . د جبرئیل را ثابت می کن
ها باید بگوییم حضرت هاجر کافر شده و جبرئیل ) ( هم که جواب این استغاثه را داده اند طبق مبنای وهابی

، کافر بودند . رسول خدا )ص( هم که این داستان را نقل کرده ، کافر بوده و راویان این حدیث هم که بخاری 

 . را هم شامل می شود ، نیز کافر بوده است

 نگهای پس ازرحلت رسول اهلل )ص( :شعار صحابه در ج

ابن کثیر از علمای شللافعی و از شللاگردان و مروجان تفکر ابن تیمیه اسللت. وی در کتاب البدایه و النهایه در  

  :بیان جنگهای رده )مرتدان بعد از پیامبر( در زمان ابوبکر، شعار صحابه را ایامحمداها معرفی می کند 

ابن ع امر وزي د ثم ن ادى بش  ع ار المس  لمین وک ان ش  ع ارهم يومئ ذ ي ا وق ال أن ا ابن الولی د العود أن ا   

 17محمداه وجعل ال يبرز لهم أحد إال قتله؛

ابن ولید العود خود را این گونه معرفی کرد که من پسلر عامر و زید هسلتم. سلپس به شلعار مسللمین در آن   

 .را می کشت واعبور می کرد  یدشمن رهبه ] یا محمداه[ فریاد زد. و  روزها )جنگهای رده(

 
، کتاب احادیث   830، چاپ دار ابن کثیر ، ص   ص  حیح بخاري بخاري ، ابي عبدالله محمد بن اس  ماعیل ،  -  15

 3365االنبیاء ، روایت 
  154ص  الرسائل الشخصیةمحمد بن عبدالوهاب ،   - 16

وأن قص   دهم المةئکة واينبیاء وايولیاء یریدون ش   فاعتهم، والتقرب للی الله تعالی بهم، هو الذي أحل دماءهم    
 وأموالهم.

 1016لبدایه و النهایه، ابن کثیر، ص ا  - 17
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 ۱۸این مطلب را دیگر علمای اهل سنت نیز در کتب خود نکر کرده اند . 

اگر اسلتغاثه بغیر خداوند  شلرک اسلت  پس چرا  صلحابه این عمل را  پس از وفات رسلول خدا )ص(  انجام  

 می دانند  ؟آیا وهابیت صحابه را مشرک داده اند  ؟ 

 استغاثة  عبداهلل بن  عمر  به رسول خدا )ص( :

عبد اهلل بن عمر بن خطاب، یکی از کسلانی اسلت که به اسلتغاثه و توسلل به رسلول خدا صللی اهلل وآله اعتقاد 

 داشته است.
طبق روایت صلحیح السلندی که در منابع اهل سلنت به صلورت گسلترده نقل شده است، روزی پای عبد اهلل بن 

عمر دچار گرفتگی می شلود، شلخصلی به او یاد داد که محبوب ترین فرد در نزد خود را فریاد بزن و اسلتغاثه 

 کن تا پایت شفا بگیرد. او نیز رسول خدا صلی اهلل علیه وآله را خواند و پایش فورا خوب شد.

وند و ندای کسلانی که پیش این روایت به خوبی ثابت می کند که اسلتغاثه به درگاه اولیاء و مقربان درگاه خدا

خداوند تبارک و تعالی آبرو دارند جایز اسلت و فکر وهابیت فکری اسلت باطل و مخالف سلیره قطعی اصلحاب 

  رسول خدا صلی اهلل علیه واله.

 ابن السنی در کتاب خود عمل الیوم والیله نقل می کند :

محمد بن مص عب ثنا إس رائیل   حدثنا محمد بن خالد بن محمد البردعی ثنا حاجب ابن س لیمان ثنا

عن أبی إس حاق عن الهیثم بن حنش قال کنا عند عبد اهلل بن عمر رض ی اهلل عنهما فخدرت رجله 

فقال له رجل أذکر أحب الناس إلیك فقال يا محمد ص لی اهلل علیه وس لم قال فقام فکأنما نش ط من 

 19عقال. 

از راهی می گذشتیم که پای او گرفت )فلج شد( و بر از هیثم بن حنش نقل شده است که با عبد اهلل بن عمر  

زمین نشلسلت، شلخصلی به او گفت: محبوب ترین فرد در نزد خود را بخوان )تا به فریادت برسلد(. او نیز گفت:  

 یا محمد  سپس ایستاد، انگار که از بند آزاد شده باشد.
 رتیب نیل است :ابن السنی  با سندی دیگر نیز این روایت را نقل کرده است  که به ت

ح دثنی محم د بن إبراهیم األنم اطی وعمرو بن الجنی د بن عیس  ی ق اال ثن ا محمود بن خ داش ثن ا أبو  

بکر بن عیاش ثنا أبو إس حاق )عمرو بن عبد اهلل بن عبید( الس بیعی عن أبی س عید قال کنت أمش ی  

 
  364، ص2الکامل في التاریخ، ج - 281، ص2تاریخ طبري ج  - 311، ص4انساب االشراف ج - 18

 

 ، 141، ص1الدینوري الشافعي المعروف بابن السني، عمل الیوم واللیلة، ج - 19
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إلی ك فق ال ي ا مع ابن عمر رض  ی اهلل عنهم ا فخ درت رجل ه فجلس فق ال ل ه رج ل أذکر أح ب الن اس  

 20محمداه فقام فمشی. 

از ابو سلعید نقل شلده اسلت که با عبد اهلل بن عمر از راهی می گذشلتیم که پای او گرفت )فلج شلد( و بر زمین 

نشللسللت، شللخصللی به او گفت: محبوب ترین فرد در نزد خود را بخوان )تا به فریادت برسللد(. او نیز گفت: یا 

 و به راهش ادامه داد.محمد  به فریادم برآ. سپس ایستاد 
 آیا وهابیت  عبداهلل بن عمر را مشرک  خواهد دانست  ؟

 

 استغاثة  حضرت زينب  )س(  به رسول خدا )ص( : 

کثیر دمشلقی سله تن از مورخان مشلهور و نامی اهل سلنت در بیان حادثه  اثیر جزری و ابنجریر طبری، ابنابن

السلالم دو روز در کربال ماند و سلپس به همراه م حسلین علیهنویسلند: عمر بن سلعد پس از کشلتن اماکربال می

کاروان اسللرا به سللمت کوفه حرکت کرد. هنگامی که کاروان اسللرا را به سللمت کوفه حرکت دادند، از کنار 

چشلمان مبارک حضلرت زینب علیهاالسلالم وقتی به بدن بی سلر برادرش  .های شلهدای کربال عبور دادند جنازه

السالم افتاد، با صدای بلند فریاد زد: یا محمداه  یا محمداه  درود مالئکه آسمان بر تو باد  این علیهامام حسین 

شلوند و ور و قطعه قطعه شلده حسلین توسلت. یا محمداه  دختران تو به اسلارت برده میبدن در خون غوطه

 21. شوند ات کشته مینریه

 استغاثه مردی که فرزندش را گم کرده بود:

التراب ،  رواه . المروزی ، أنه حج تلک السنة ، ورآه یتمر  فی   .  . العباآ  ا السمعانی ، عن أبی بکر بن أبی 

ترد  س أرجع حتى  والخلق مجتمعون علیه ، وهو یقول : یا رسول اهلل جئتکم من بلد بعید زائراً ، وقد ضا  آبنی ،  

 .  علی ولدی . وردد هذا القول ، إن دخل ابنه ، فصرخ الحاضرون 

 سمع : أباه ، ومنصور بن إسحا  الحافظ ، وسهل بن ربیعة ، وأبا علی الحسینی .

 ۵2ص3۵تاریخ اسسالم ج

 

 
 همان - 20
ع ايعض  اء، یا   -  21 ل بالدماء، مقط  ی علیک مةئکه الس  ماء، هذا الحس  ین بالعراء، مرم  یا محمداه! یا محمداه! ص  ل 

ه کل   عدو  و ص  دیق . طبری، تاریخ ايمم و  محمداه! و بناتک س  بایا و یریتک مقتله تس  فی علیها الص  با. قالت فأبکت والل 
، ۸کثیر دمش   قی، الب دای ه و النه ای هت ج ابن - ۵۷۴، ص ۲اثیر جزری، الک ام ل فی الت اریخت ج  ابن  - ۳۳۶، ص ۳الملوکت ج 

 ،۱۹۵ص 
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 : عرب باديه نشین به پیامبر اکرم در حضور صحابهاستغاثه 

گوید: پس از ورود به مدینه، کنار قبر پیامبر رفتم و پس از زیارت قبر شلللریف آن محمد بن حرب هاللی می

حضلرت، مقابل قبر نشلسلتم. عرب بادیه نشلینی وارد شلد و پس از زیارت قبر رسلول خدا، خطاب به قبر شلریف 

عرض کرد: ای بهترین پیامبر خدا  خدای متعال کتابی را جز راستی و درستی در آن نیست، بر تو نازل کرد و 

 در آن فرمود

 . هَ تَوَّابًا رَّحِیمًا«»وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوک فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّ 

ام تا از خدای تو گناهانم طلب آمرزش کنم و تو را شفیع و واسطه قرار دهم. سپس گریه  . من نیز اکنون آمده

 :این شعر را زمزمه کردکرد و 

 فطاب من طیبهن القاع واالکم        يا خیر من دفنت بالقاع أعظمه

 فیه العفاف وفیه الجود والکرم          نفسی الفداء لقبر أنت ساکنه 

 .های اطراف آن به وسلیله تو پاک و پاکیزه شلد ای بهترین کسلی که در دل زمین دفن شلده ای  زمین و کوه  
قبری که تو در آن سلاکن شلده ای، قبری که عفت و پاکی، جود و کرم و بزرگی، در آن مدفون    جانم فدای آن

عرب بادیه نشلین پس از خواندن این اشلعار، از خدا طلب مغفرت و آمرزش کرد و از مسلجد خارج  .شلده اسلت

د اعرابی را دریاب پیامبر به من فرمود: مر .گوید: پیامبر اکرم را در خواب دیدمشلد. محمد بن حرب هاللی می

و به او بشلارت بده که خداوند با شلفاعت من او را آمرزید. از خواب بیدار شلدم و به دنبالش گشلتم تا او را پیدا 

 22کنم و لی او را ندیدم.

 23. این حکایت و داستان مشهور از افراد متعدد و با الفاظ مختلف نقل شده است 

به این روایت و  آنها کسلانی که برای اثبات  اسلتغاثه و  به جواز توسلل و  نکته ای که باید نکر داد این که قائلین

کنند بلکه کنند، قطعاً به فعل عرب بادیه نشین و با خواب محمد بن حرب هاللی استناد نمیماجرا استناد می

 
بکی ش افعی،    ۲۰۳، ییل آیه ۲۳۸، ص  ۱س یوطی ش افعی، الدر المنثور فی التفس یر بالمأثورت ج   -  22 س وره بقره؛ س ک

نیه فی الرد  علی و یینی  ۱۵۱س قام فی ییاره خیر اينام علیه أفض ل الص ةه و الس ةمت ص  ش فاء ال ر الس ر رر دحةن ش افعی، الدک
 ۲۱٫الوهابیهت ص 

بی گون ه نق ل میکثیر دمش   قی س   لفی همین م اجرا را ای عتبی اینابن  -  23 کن دت ککن ت ج الس    اب عن د قبر الن 
وک الس ةم علیک یا رس ولوآله، فجاء أعرابی، فقالت  علیهاللهص لی اءک م  جر هک س ر فک ن 

ر
وا أ مک لر ی  ر  م  لذ هک نر 

ر
و  أ ه یقولت کور لر ه! س معت الل  الل 

ا  و قد ج تک مس تغفراب لذنبی، مس   یمب حذ ا رر  ابب ور  هر تر وا اللر  دک جر ور ولک لر س ک مک الرر  هک رر لر فر غ  تر هر ور اس   وا اللر  رک فر غ  تر اس   ی، ثم  أنش أ فر تش فعاب بک للی رب 
کم، نفس   ی الف داء لقبر أن ت س   اکن ه، فی ه العف اف و فی ه  یقول ت ی ا خیر من دفن ت ب الق اع أع م ه، فط اب من طیبهن  الق اع و اي

بی ص لی وآله فی النوم، فقالت یا عتبی! الحق ايعرابی، علیهاللهالجود و الکرم، ثم  انص رف ايعرابی، فغلبتنی عینی، فرأیت الن 
ه قد غفر له .  ره أن  الل   .سوره نساء ۶۴، ییل آیه ۵۳۲، ص ۱تفسیر القرآن الع یمت ج فبش 
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م از آن جایی که این ماجرا یه روز پس از رحلت و دفن پیامبر اکرم و در حضللور صللحابه رسللول گرامی اسللال

 . کنند اند، به این ماجرا استناد میاتفا  افتاده است و صحابه پیامبر نیز هیچ اعتراضی نکرده

 : توسل شخص گرفتار به پیامبر اکرم با راهنمايی عثمان بن حنیف

کرد اما عثمان بن عفان به  نویسلد: شلخصلی برای رفع گرفتاری خود نزد خلیفه سلوم رفت و آمد میطبرانی می

کرد. آن شلخ  به خاطر بی توجهی خلیفه سلوم، نزد عثمان بن حنیف یکی از صلحابه پیامبر نمیوی توجه  

عثمان بن حنیف به وی فرمود: ابتدا وضلو بگیر. سلپس برو و دو رکعت نماز بخوان بعد  .اکرم رفت و گالیه کرد

یلک محمّلد نبی الرحمله، یلا از خوانلدن نملاز، این دعلا و جمالت را بگو: االلّهمّ إنّی أسلللأللک وأتوجّله إلیلک بنب

شلللخ  گرفتلار بله   .محمّلد إنّی أتوجّله بلک إلی ربّی فیقضلللی لی حلاجتی،ا سلللپس حلاجتلت را بیلان کن

دسللتورالعملی که عثمان بن حنیف داده بود، عمل کرد و سللپس به طرف منزل عثمان بن عفان به را افتاد. 

ه مواجه شللد. دربان دسللت او را گرفت و نزد هنوز به در خانه عثمان بن عفان نرسللیده بود که با دربان خلیف

عثمان بن عفان برد و در کنار خلیفه بر روی تشلک نشلاند. عثمان بن عفان مشلکل وی را جویا شلد و آن را 

برطرف کرد و به وی گفت: همین امروز به یاد مشلکل تو افتادم. از این به بعد هم هر مشلکلی داشلتی به من 

ده بود، از منزل عثمان بن عفان خارج شلد و در میان راه عثمان بن شلخ  گرفتار که مشلکلش حل شل .بگو

کردی و حنیف برخورد نمود و از وی تشلللکر نموده و عرض کرد: اگر شلللما با عثمان بن عفان صلللحبت نمی

عثمان بن حنیف فرمود: به خدا قسلم  من با  .کردکردی، خلیفه به مشلکل ما رسلیدگی نمیسلفارش ما را نمی

ام، بلکه مشلکل شلما به خاطر توسلل به پیامبر اکرم حل شلد. خودم  مشلکل شلما سلخنی نگفتهخلیفه درباره  

شلاهد بودم که زمان رسلول اهلل شلخ  نابینایی نزد حضلرت آمد و از نابینایی خود شلکایت کرد.پیامبر اکرم  

 .24همین جمالت را به او یاد داد واو با گفتن همین جمالت بینایی خود را به دست آورد
 

 ؟ ميشو ی( متوسل محيرا به آهن )ضرچ-3

.و از آنجا که این  می باشلد ما به آهن توسلل نمیکنیم بلکه توسلل ما به شلخصلی که در قبر دفن شلده اسلت  اوس :

بعد از انتساب کربال   وخاک    ، همانطور که  تربتمعصوم  است  قداست  پیدا می کند  ضریح  منتسب به  امام  

 قداست  پیدا کرد . به امام حسین) (

حاکم  نیشللابوری ) از بزرگان اهل سللنت (  روایت  می کند  که جبرئیل  ) (  خبر  شللهادت  امام  حسللین  

) (  به دسلت  امت  در آینده را   برای  رسلول خدا )ص(  آورد ، ایشلان  بسلیار گریسلتند ، جبرئیل  عرض  

 
و هیثمی،   ۸۳۱۱، ش   رح ح ال و روای اا عثم ان بن حنیف، ح  ۳۱         ۳۰، ص  ۹طبرانی، المعجم الکبیرت ج  - 24

ه صلی، کتاب الصةه، باب صةه سیدنا رسول۲۷۹، ص ۲مجمع الزوائد و منبع الفوائدت ج   .وآلهعلیه اللهالل 
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سلین  ) (  در آن به شلهادت می رسلد را  برای  تو  نمود : ای  رسلول خدا )ص( میخوای تربت خاکی  را که ح

نزد  رسللول   یل تربت  کربال  را در قاروره ای)مرفی خاص(بیاورم  ، رسللول خدا )ص( فرمودند : آری . جبرئ

 2۵خدا )ص( آورد ،  رسول خدا )ص( در حالتی گریان  آنرا گرفته و مدام  می بوسیدند . 

سلال  قبل از شلهادت امام  حسین ) ( اتفا  افتاده است ،  این پنجاه  کرد که  روایت  فو  بیش از  باید دقت  

تربت  تنها  با  انتسلابی که به سلید الشلهداء پیدا کرده  بود ) و امام  هنوز در آن  بشلهادت نرسلیده بودند ( 

 آنچنان  مورد  تقدآ و احترام رسول خدا )ص(  قرار گرفته شد. 

:نام فرعون وشیطان که هیچ ارزشی ندارند ، اما وقتی در جای مقدسی همچون قرآن جای می گیرند باید ثانیا

 با وضوء به آنها دست زد  سوال : آیا این احترام و تقدآ  برای فرعون و شیطان است یا برای کالم اهلل  ؟ 

جای مقدسللی قرار می گیرد  برهمین اسللاآ ضللریح به خودی خود هیچ ارزش معنوی ندارد اما وقتی که در  

 این احترام و تقدیس را کسب می کند .

 ست؟یتوسل به اهل قبور  شرک ن ايآ -4

سلوره نسلاء که در پاسلخ سلوال دوم  نکر شلد برخی از روایات  معتبر  نیز  بر جواز توسلل به    6۴عالوه بر آیه  

 اهل قبور دسلت دارند :

 روايت اول 

 :سد ینوید مخو حاکم در المستدرک علی الصحیحن 

صلورتش را بر قبر گذاشلته اسلت؛ پس  یکه شلخصل  د یمروان د  ینقل شلده اسلت که روز صلالحیاز داود بن اب  

 وبیااسلت. ابو یانصلار  وبیاکه آن شلخ  ابو  د یآمد و د  کینزد  ؟یدهیکه چه کار انجام م  یدانیم  ایگفت: آ

رسللول خدا   ز. اامامدهیسللنن ن  شی( و پوسلللّمآلهوهیعلاهللیرسللول خدا )صللل  شیام پمن آمده  یگفت: بل
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 مر هذا علی شرط البخاري ومسلم - 8202تلخیص الذهبي[ من  -]التعلیق 

 (440/ 4المستدرك علی الصحیحین للحاکم )
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  یحاکم باشلند؛ ول   سلتهیکه افراد شلا  یزمان د ینکن  هیگر  نید  ی: برافرمودیکه م  دمی( شلنوسللّم آلهوهیعلاهللی)صلل

 26 .اکنند یاهالن حکومت مکه نا د یکن هیگر یزمان

 2۷حاکم و نهبی  روایت فو  را صحیح دانسته اند.

 

 روايت دوم 

 : د یگویدر سنن خود م یدارم

گفت:به قبر رسلول خدا رو   شلهیبردند.عا تیشلکا  شلهیشلدند پس به عا ید یشلد   یدچار قحط  نهیمد   امردم

 ینباشلد.راو  یقبر آنحضلرت و آسلمان سلقف نیکه ب  یبه طور د ییاز آن به آسلمان بگشلا ییو پنچره ها  د یاوریب

و شلللترهلا آنقلدر چلا   د ییلور  اهلانیلکله گ یی.تلا جلاد یلبلار  یکلار را انجلام دادنلد پس بلاران فراوان نی:مردم همد یلگو

 28دندایکه آن سال را سال ترک نام یترک برداشتند.به حد  یشدند که از شدت چرب

 روایت فو  نیز از نظر سندی معتبر است ، محقق کتاب  سنن دارمی  ، حسین سلیم اسد می نویسد : 

  29رجاله ثقات ، یعنی رجال سند ثقه می باشند. 

 

خدا را ش رک   ریخواس تن از غ ،و حض رت علی )ع(    ميقرآن کرآيا درس ت اس ت که   -5

 ند!؟دانسته ا

 ن می فرماید :آقر

 وال تدعوا مع اهلل اله اخر ،  

 تدعون من دون اهلل عباد امثالکم ،  نيالذ ان

 
در بن اب -  26 اوک انک    یعن در ور ر  لر مر بر

 
ق حل قال ار الذ ماب یر ص  ر هک عل  و  هر ج  عاب ور اض  ذ ةب ور جک در رر جر ور رذ فقال اتدر  یفر
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لر هک ور لک ه  لذ   هیار ؛  رک ی  غر  هک یر ایا ور هذ لذ ه  المس  تدرک علی الص  حیحن    الحاکم النیس  ابوری ،  ار
  560ص  4ج 

، قال الحاکم ت  - 27 ادذ نر س  ذ
یحک اْل  حذ یث  صر دذ ا حر ذر اهک "هر رذجر

خ  م  یک لر  . همان صحیحوقال الذهبیت  ور
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 همان - 29
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 ،  قِطْمِیرٍوَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِکُونَ مِنْ 

  ذُبَابًاإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَْخلُقُوا 

 . له  بیستج يمن دون اهلل من ال  دعوايومن اضل ممن  

 دانسته اند.به ادعای مخالفین این آیات  از توسل به اموات نهی و این عمل را شرک 

 : نقل می کنند که ایشان فرموده استدر نهج البالغه نیز  ) (  یعل و در جای دیگر از حضرت

لُونَ إِلَى اللَّهِ سُ بَْحانَهُ وَتَعَالَى اإلِيمَانُ بِهِ وَبِرَسُ ولِهِ وَالْجِهَادُ إِنَّ لَ بِهِ الْمُتَوَس ِّ فِی سَ بِیلِهِ،   أَفْضَ لَ مَا تَوَس َّ

الِة فَنِنَّهَا الْفَنِنَّهُ ذِرْ وَإِيتَاءُالزَّکَاِة فَنِنَّهَا فَرِيضَ ة    مِلَّةُ، وَُة اإلِسْ المِ، وَکَلِمَةُ اإلِخْالصِ فَنِنَّهَا الْفِطْرَُة،وَإِقَامُ الص َّ

نَّهُمَا يَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَيَرْحَضَ انِ  وَاجِبَة ،وَصَ وْمُ شَ هْرِ رَمَضَ انَ فَنِنَّهُ جُنَّة  مِنَ الْعِقَابِ، وَحَجُّ الْبَیْتِ وَاعْتِمَارُُه فَنِ

رِّ فَنِنَّهَا تُکَفِّرُ الَْخطِیئَةَ،   فِیالذَّنْبَ، وَصِ لَةُ الرَّحِمِ فَنِنَّهَا مَثْرَاة   الْمَالِ وَمَنْسَ أَة  فِی األَجَلِ، وَصَ دَقَةُ الس ِّ

 نَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَنِنَّهَا تَقِی مَصَارِعَ الْهَوَانِ« وَصَدَقَةُ الْعَالنِیَةِ فَنِنَّهَا تَدْفَعُ مِیتَةَ السُّوءِ،وَصَ

ثابت بر این اسلاآ ؟ کرده اسلتاز توسلل به قبور و اموات  ن  ینکرحضلرت علی ) (  چرا  پسمی گویند :   آنها

  ستین  زیشود  توسل به قبور و اموات  جا یم

 گفت  :باید   می کنند در پاسخ  به  آیاتی که نقل 

مفسرین بزرگ اهل سنت اجما  دارند که خطاب این ایات به مشرکین  می باشد که بتها را میپرستیدند تمام  

و به آنها اعتقاد الوهی داشلتند . آیات  فو   هیچ ارتباطی با توسلل ندارند  برخی از علمای اهل سلنت  نیز  به  

 می نویسد :این  حقیقت  اشاره  کرده اند  . شوکانی )فقیه نام آوازه اهل سنت ( 

این آیات  ارتباطی  با  بحث  توسلل ندارند  چرا که این در خطاب  مشلرکین که بتها را می پرسلتیدند نازل 

شلده اند و در توسلل  انسلان  بنده صلالح  را نمی پرسلتد بله باور دارد  که او  بنده صلالح  خداسلت و نزد خدا 

 30مزلتی و مزیتی دارد . 

 از دیگر علمای اهل سنت هستند که مطلب فو   را تایید می کنند.  33هانینب32نی دحالنیز 31مبارکفوری

 
ء من نحو قوله  تع الی  ک مانعب دهم اال به ذا تعلم ان ما یورده الم انعون من التوس   ل الی الل ه باالنبی اء والص   لح ا  - 30

لیقربون ا الی الل ه یلف ا  ونحو قول ه تع الی ت کفة ت دعوا مع الل ه اح دا  ونحو قول ه تع الی تک ل ه دعوا الحق وال ذین ی دعون من دون ه 
 ال یستجیبون لهم بشي  لیس بوارد بل هو من االستدالل علی محل النزاع بما هو اجنبی عنه . 

  21ر النضید فی اخةص کلمه التوحید ص الشوکانی ، الد
  26ص  10المبارکفوری ، تحفة االحویی بشرح جامع الترمذی  ج  - 31
  98الدرر السنیة فی الرد علی الوهابیة ص  - 32
  114-113شواهد الحق ص   - 33
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توسلل و اما در خصلوص فرمایش امیرالمومنین  ) ( که از نهج البالغه نقل شلده اسلت می بایسلت  گفت  که  

 :دارد یاقسام

  قبورنزد    اءیاول  بهتوسلل و    اءیتوسلل به حق اول  اء،یتوسلل به اسلماء اهلل، توسلل به عمل صلالح، توسلل به نات اول  

 و قبال در محل خود ثابت شده است .دارند  تیمشروع یموارد همگ  نیا ،آنها 

 د یبا نجایدر ااگر در فرمایش  امیرالمومنین ) ( نکری از توسللل به اموات نشللده دلیل بر نهی از آن نیسللت .

أَفْض  َ لَ مَ ا تَوَس  َّ لَ بِ هِ  إِنَّا :د یلفرملایخطبله م  نیدر ا  نیرالمامنیام  م؛یچنلد نکتله را در نظر داشلللتله بلاشللل

 الْمُتَوَسِّلُونَ«

و امَاا به    یکسلل  یامَنا آورده نشللده اسللت. امَنا به معنابجای آن  امَاا موصللوله اسللت و    نجایامَاا در ا

و این مصلادیقی که حضلرت امیر )  (نکر نمودند العقول اسلت.  ینو  ریاسلت و متعلق به غ  یزیهر چ  یمعنا

عاقل میباشللد لذا تعبیر به ما موصللوله کرده اند . به عبارت دیگر  امام  مصللادیق  توسللل به جزء  موارد غیر  

 اشیاء نام برده است  ونه توسل به  نوی العقول )اشخاص( .

نکته دوم اینکه اگر از ما سلوال شلود با فضلیلترین شلب ماه رمضلان کدام شلب اسلت در جواب همه می گویند  

 شب قدر 

 یا این مطلب به معنای ان است که شبهای دیگر فضیلتی ندارند؟؟؟حاس سوال می کنیم ا

 بنابراین اگر در کلمات اهل بیت) (بر مطلبی تاکید شده باشد به معنای نفی چیزهای دیگر نیست

 

 

 آيا ساختن بناء بر قبور و زيارت آنها شرک و بدعت است؟ -6

مسائل عقیدتی نیست تا دلیلی بر توحید و یا شرک باشد.  یزی باید بدانیم که مسئله ساختن بنا از  چقبل از هر  

ردد. و بر همین اساآ برای کسی  گبلکه از مسائل فقهی است که حول محور مباح و مکروه مستحب و غیره می

بود،  نین امری صحیح و جایز میچر  گران را به سبب مسائل فقهی تکفیر کند )و کافر بداند(. و ا گ جایز نیست دی

کردند به دلیل آنکه ایشان در مسائل بسیاری با هم اختالف نظر دارند. بنابراین  ر را تکفیر میگ یکدی باید علماء  

یک ازاهل قبله )و مسلمانان( را به دلیل اختالف در    چ ران را محترم شماریم و نباید هیگ باید عقاید و نظرات دی

 مسائل فقهی تکفیر کرده و کافر بدانیم. 

های آسمانی قبل از اسالم و  یامبران و شریعتپیروان  پانبیاء و اولیاء امری است که    بیان: ساختن بناء بر قبور 

های آسمانی، مساجد خود  ونه که قرآن کریم نکر فرموده که اهل شریعتگ کردند همانبعد از آن بدان عمل می

ردد و آنها در آنجا نماز  گکردند. و آن بخاطر این بود که آن مکان با آنها متبرک  را بر قبور اولیاء خود بنا می

وَکَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ  } بخوانند )از آن متبرک شوند(. خدای تعالى فرمود:  
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بُنْ عَلَیْهِم  ابْنُوا  فَقَالُوا  أَمْرَهُمْ  بَیْنَهُمْ  يَتَنَازَعُونَ  إِذْ  رَيْبَ فِیهَا  لَا  الَّذِينَ  السَّاعَةَ  بِهِمْ قَالَ  أَعْلَمُ  رَّبُّهُمْ  یَانًا 

عَلَیْهِم مَّسِْجدًا لَنَتَِّخذَنَّ  أَمْرِهِمْ  عَلَى  این2۱)کهف/  {غَلَبُوا  و  یعنی؛  دیگ (  با خبر  گ ونه  آنها  از حال  را  ران 

امی که آنها بین  گ تردیدی در روز قیامت نیست، هن  چ است و هی  ستساختیم تا بدانند وعدة الهی راست و در

فتند که بر روی آنها بنایی بسازید که خداوند به  گای  رداختند، عدهپخود در مورد کارشان به منازعه و بحث  

فتند ما بر )مدفن( آنها مسجدی قرار  گ اه تر شده بودند  گحال آنها داناتر است. سر انجام آنان که به حالشان آ

 دهیم. می

اه که مردم به اجساد آنها دست یافتند در مورد آنها به منازعه  گ وید آنگیة قرآن از اصحاب کهف سخن می آ

یعنی؛ )بر    {ابْنُوا عَلَیْهِم بُنْیَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ}فتند:  گ روهی از آنان که مشرک بودند  گرداختند، تا اینکه  پ

ر که از اهل اسالم و ایمان بودند،  گ روه دیگاه تر است(. اما  گآنان آ  ساختمانی بنا کنید، خداوند به احوال  اآنه

مَّسِْجدًا} فتند:  گ عَلَیْهِم  می   {لَنَتَِّخذَنَّ  قرار  آنها مسجدی  قبور  روی  بر  در  یعنی؛  زمخشری  تفسیر  دهیم. 

اه  گ. یعنی بر در(3۴)على باب الکهف مسجداً، یصلى فیه المسلمون ویتبرکون بمکانهم  { لَنَتَِّخذَنَّ} فته:  گ کشاف  ال

 دهیم تا مسلمانان در آن نماز بخوانند و بدان مکان تبرک جویند.کهف )غار( مسجدی قرار می 

هدایت و  ونکه کتاب  چداد اسخ میپ  ها    بایست قرآن به آنبود میر ساختن بنا بر روی قبور امری حرام میگا

اه کهف )غار( در مورد امر باطلی با  گنور است. لذا معقول نیست که خداوند متعال از کسانی یاد کند که بر در 

را که هدف اصلی از نکر حقائق و قص  در  چذارد،  گ رداختند، و آن را بدون نقد و بررسی واپهم به منازعه  

  { لَقَدْ کَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَة  لِّأُوْلِی األَلْبَابِ}د:  ونه که خدای تعالى فرموگ رفتن است، همانگقرآن کریم عبرت  

 ( یعنی؛ براستی که در بیان حکایت آنان مایة عبرتی برا ی خردمندان هست.۱۱۱)یوسف/

خواست  ونه که به فرعون وقتی که میگ داد، هماناسخ میپیشنهاد باطل بودند یقیناً قرآن به آن دو  پر دو  گس اپ

حَتَّى إِذَا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ ال إِلِهَ إِالَّ الَّذِی  }اسخ داد و فرمود: پی توبه کند گق زند در آخرین دقای

( یعنی؛ وقتی که فرعون در آستانة غر  شدن قرار  90)یونس/   {آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ 

اند،  معبودی نیست جز آن خدایی که قوم بنی اسرائیل بدان ایمان آورده  چکه هی  فت: من ایمان آوردم گرفت،  گ

 ان )امر او( هستم. گو اینک من از تسلیم شد 

سودی برای انسان در    چ خواست به مامنان بفهماند که ایمان آوردن در این موقعیت هیدر اینجا خداوند می 

(  9۱)یونس/  {نَ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَکُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَآآل}بر ندارد، لذا خداوند در جواب فرعون فرمود:  

 کردی و از مفسدان بودی؟   آوری(؟ حال آنکه قبالً عصیان مییعنی؛ آیا اکنون )ایمان می

 
، و تفسيي ا  225ص  15ردوع كن   بهل تفسيي ا كشرياجل    254ص  2زمخفيياج د   تفسيي ا كشافييتال تتش    (34)

 .3ص  2   كشجالش ن 
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اسخ نداد و آن را  پان  ه  بنابراین وقتی که خداوند مسلمانان را در ساختن بنا بر قبور اصحاب کهف نکر فرمود ب

و قرار دادن ایشان، جایز  گ س معنایش این است که اقتدای به ایشان و در رابطه با این امر، اسوه و الپرد نکرد، 

ردند و  پیامبر  را در منزلش به خاک س پیامبر  از آن دریافتند و  پیزی است که اصحاب  چاست. و این همان  

اند این  فتهگها  برخی از وهابی  .(3۵)قبور حرام و یا شرک استفت که ساختن بناء بر روی  گ یک از آنان ن  چهی

 رفته است.گیامبر  بوده و دفن کردن ایشان در منزلش بر اساآ وصیت ایشان  صورت پمسئله مخت  به 

 رسیم:پ ما در اینجا از این مشایخ می

دو شیخ )ابو بکر و  ونه جایز شد که  چگ س  پرده شد،  پس   ک یامبر  به وصیت خودش در منزل به خاپر  گل ا۱

 د با اینکه در حق آنها ن  صریحی نیامده است؟ ونعمر( در اتا  زیر سقف دفن ش 

س شما آیا به باطل بودن نماز عائشه معتقد هستید  پ دانید،  ر نماز در کنار قبور را غیر جائز و بدعت می گل ا2

 ر وجود داشت؟  خواند که در آن قبور سه نفونکه او بیش از سی سال در اتاقی نماز میچ

ر شده  پکنیم از قبور انبیاء  خوانیم و به دور آن طواف میکه ما رو به آن نماز می  هل در حقیقت کعبة مقدس 3

ما من نبى  یامبر  نکر کرده که فرمود:  پاز قول  در کتاب البلدان      (36) فقیه  احمد بن  ونه که ابو بکرگ است. همان

الکعبة يعبد اهلل فیها حتى يموت، وانّ قبر هود وشعیب وصالح فى ما  هرب من قومه إال و ذهب إلى  

قبر   الرکن األسود  إلى  الیمانى  الرکن  بین  وما  نبى،  ثالثمائة  قبر  الکعبة  فى  وان  والمقام  زمزم  بین 

ش به عبادت  گر اینکه به کنار کعبه رفت و تا لحظه مرگ ریخت مگ یامبری از قومش نپ  چ یعنی؛ هی  سبعین نبیاً. 

رداخت. در حقیقت قبور هود و شعیب و صالح در میان زمزم و مقام قرار دارد و در کعبه قبر سیصد  پ  کردن 

 یامبر هست. پیامبر وجود دارد و ما بین رکن یمانی تا رکن اسسود قبر هفتاد پ

یعنی؛ ما بین رکن و مقام تا  ما بین الرکن والمقام إلى زمزم قبور ست وتسعین نبیاً.  فت:  گ   (3۷) و قرطبی

 یامبر وجود دارد. پزمزم قبور نود و شش 

إن اسماعیل وأمه هاجر دفنا فى الحجر )حجر فته:  گ   2۵ص    ۱ابن سعد در کتاب طبقات ج  همچنین  و  

 اند.حجر اسماعیل( دفن شدهیعنی؛ در حقیقت حضرت اسماعیل و مادرش در حجر ) اسماعیل(. 

اسماعیل طواف میپ به دور کعبه و حجر  که  مسلمانی  میلیونها  آیا  را مسح  س  آن  دیوارة  با دست  و  کنند 

ر نماز خواندن به طرف جهتی که قبر در آن است حرام  گکنند همه از اهل بدعت و شرک هستند؟   و ا می

 
وااه اه جه  اسيتو كسيو و ه    چتفتوتي ب ن بنتج سيتتهه دي ق ليا كز ن ن و  ت ب   كز  و ودون ا كرن.   چه  (35)

 س مالحظه كن(.پاكمي نكدهن مانق كسو. )گ تاا م و 
 . 17كبن كشفق ه كشهم كايل ص  مخهصا كهتب كشي  كو، تتش   كبو باا أحم  (36)
 .130، ص 2تفس ا كشقاطييل    (37)
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ذاریم، حال آنکه در اطراف آن قبور  گ رف کعبة مقدآ نماز برا خدای تعالى به ما امر فرمود تا به طچس  پباشد،  

 یامبر  وجود دارد؟   پصدها 

را در زمان فتوحات اسالمی آنها را در  چس  پلدسته و بناء بر روی قبور أنبیاء و أولیاء حرام است  گر بودن  گل ا۴

اسحا   و یعقوب  و حضرت  بیت المقدآ منهدم و ویران نساختند؟  مانند قبور حضرت داود  و ابراهیم  و  

ر خلیفة شما در آن زمان به احکام  گ یوسف  که حضرت موسى  آن را از مصر به بیت المقدآ منتقل کرد. آیا م

 اسالم جاهل بوده است؟ 

وقد کانت البنیة التى على قبر إبراهیم   فته:  گ   33۱ص    ۱ابن تیمیه در کتاب اقتضاء صراط مستقیم ج  

یعنی؛ )بنایی که بر   ى حدود المائة الرابعة ثم ترک ذلك مسجداً بعد الفتوح، مسدودة ال يُدخل إلیها إل 

شد اما بعد از فتوحات  هارم بسته بود و کسی به آن وارد نمی چروی قبر حضرت إبراهیم  قرار داشت تا قرن  

از اسالم   های آسمانی قبل اسالمی آن را مسجد قرار دادند(. این مطلب دسلت بر مشرو  بودن بناء، در شریعت

 س خیلی با دقت تأمل کن[. پ. ](3۸) دارد

آنها جایز نباشد حال آنکه ثابت شده که ائمة    و تبرک به    شود که ساختن بناء بر قبور و زیارت ونه میچگ ل  ۵

های آنها بر آورده  اهل سنت، قبور اهل بیت  را زیارت کرده و بوسیلة آنها به خدای تعالى متوسل شده و حاجت

 شد.می

فته: ابن ناصر والمبارک ابن عبد الجبار  گ   3۴6ص    ۵فی تاریخ الملوک واألمم ج    م ابن الجوزی در کتاب المنتظ

کان بى جَرَب عظیم فتمسحت بتراب  وید:  گفت: من شنیدم جعفر الخلدی می گی نقل کرده که  از صیرف

با    و یعنی؛ من بیماری  عظیمی داشتم    قبر الحسین  فغفوت فأنتبهت ولیس علىَّ منه شیء!!! خود را 

نبود. این  یزی از آن بیماری در من  چ  چترتب حسین  مسح کردم و به خواب رفتم و بعد که بیدار شدم هی

نیز روایت    26۵۷ص    6روایت را کمال الدین عمر ابن احمد الحنبلی در کتاب بغیه الطلب فی تاریخ حلب ج  

 کرده است.

فى شأن اإلمام الرضا  قد زرته مراراً، وما حلّت بى شدّة فى وقت مقامى  فته:  گ ابن حبان  هم چنین  و  

الرضا صلوات اهلل على جده  بن موسى  إال    بطوس فزرت قبر على  ازالتها عنى  اهلل  وعلیه، ودعوت 

امام رضا     استجیب وزالت عنى تلك الشدة، وهذا شیء جربته مراراً فوجدته کذلك.  یعنی؛ در شأن 

رفتار  گاه به مشکلی  گرفتم، و زمان اقامت من در طوآ هرفته، من به مراتب به زیارت )مرقد( ایشانی میگ

رفتم و از خداوند  ضا )که صلوات خدا بر او و جدش باد( میشدم به زیارت قبر حضرت علی بن موسى الرمی

 
هت هم به دت ز دت ز بونو سييتتهن مسييج  با ليور   فييوكج مبهو وهتبيپب ن م كه حهى كبن ت م ه  نر ك نجت مي (38)

 كن . )مهادم(.كعهاكا مي
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ندین بار آزمودم  چشت و من این امر را  گرا از من رفع کند، و آن مشکل هم رفع می   کلطلبیدم که آن مشمی

 . ۴۵۷ص    ۸ونه یافتم. رجو  کنید به: کتاب الثقات تالیف: ابن حبان ج  گ و آن را همان

با سندی از قول احمد بن جعفر ابن حمدان قطیعی روایت    ۱20ص    ۱ج    در کتاب تاریخ خودنیز  بغدادی   

ما همنى امر فقصدت    وید:گ فت: شنیدم الحسن ابن ابراهیم ابا علی الخالل )شیخ حنابله معاصر( میگ کرده که  

-ین می گ اه امری مرا اندوهگیعنی؛ هر   قبر موسى بن جعفر فتوسّلت به اال سهَل اهلل تعالى لى ما أحب. 

ونه که دوست  گ جستم، خداوند آن را بدانرفتم و به ایشان توسل میبه زیارت قبر موسى بن جعفر میساخت  

 ساخت.دارم آسان می

فت  گ کند که  از الحاکم النیسابوری روایت می  339ص    ۷ابن حجر در کتاب تهذیب التهذیب ج    همچنین  و

امام اهل حديث، ابى بکر خزيمه و عديله  ما با    وید:گشنیدم أبا بکر ابن المامل ابن الحسن بن عیسى می 

به زيارت   گان خود خارج شديم و همة اين جمعیت بزرگابى على الثقفى به همراه جماعتى از بزر

فت فرأيت من تعظیمه لتلك البقعة وتواضعه لها  گس  پقبر على ابن موسى الرضا  در طوس رفتند، س

ریه و  گدیدم و در آنجا    بقعهس من از ایشان تعظیم و تواضعی برای آن  پیعنی؛ س وتضرعه عندها ما تحیرنا!  

 وت نمود.هتضرعی از ایشان مشاهده کردم که ما را متحیر و مب

فت:  گ کند که  ده القاری لشرح صحیح البخاری( از شیخ خودش زین الدین روایت میمدر کتاب )ع  همچنین  و

کذلك تقبیل أيدى الصالحین وأرجلهم فهو حسن  وأما تقبیل األماکن الشريفة على قصد التبرک و  

المکان الذى قبله   له  أبو هريرة اإلمام الحسن  أن يکشف  محمود باعتبار القصد والنیة. وقد سئل 

رسول اهلل  وهو صرته، فقبّله تبرکاً بآثاره وذريته وقد کان ثابت البنانى ال يدع يد أنس حتى يقبلها، 

یف به قصد تبرک جستن و نیز بوسیدن  رعنی؛ و اما بوسیدن اماکن ش ی  و يقول: يد مست يد رسول اهلل ، 

سندیده است. و ابو هریره از امام حسن  درخواست نمود  پاهای صالحین به اعتبار قصد و نیت، نیکو و  پدست و  

یامبر و  پس )ابو هریره( به جهت آثار  پخویش را که رسول خدا بر آن بوسه زده به او نشان دهد، س   فتا نا

کرد  انش به منظور تبرک بر آن بوسه نهاد. والبته ثابت البنانی دست انس را بدون بوسه زدن برآن، رها نمی خاند 

س از شیخ خودش نکر کرده که  پفت: این دستی است که رسول خدا  را لمس نموده است. عینی س گو می 

ای قدیمی دیدم که  در جزوه  وید: یعنی؛ من کالم أحمد ابن حنبل راگفت: اسحا  أبو سعید ابن العالئی میگ

یامبر  و  پر حافظان بر آن بود، که در آن جزوه از احمد ابن حنبل در مورد بوسیدن قبر  گ خط ابن ناصر و دی

 اشکالی ندارد. چفته بود که هیگ منبر ایشان ساال شده بود و او 

ره الشريف من أعظم  إعلم أن زيارة قبفته:  گ   ۵۷0ص    ۴حافظ قسطالنی در المواهب اللدنیه ج  هم چنین  و  

ربقة  من  انخلع  فقد  هذا  غیر  اعتقد  ومن  الدرجات،  أعلى  إلى  والسبیل  الطاعات  وأرجى  القربات 

یامبر از عظیم  پیعنی؛ بدان که زیارت مرقد شریف  االسالم وخالف اهلل ورسوله وجماعة العلماء األعالم.  
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توان به آن امید داشت و راهی بسوی  میها به خداوند واز طاعاتی است که بیش از سایر طاعات  ترین تقرب

یزی غیر از این معتقد باشد از حوزه و محدوده اسالم خارج شده و با خدا چباسترین درجات است و هرکس به  

 و رسولش و جماعت علمای اعالم مخالفت نموده است.

المقدسة ذلیالً مسلّما، فمن وقف عند الحجرة  فته:  گ ۴۸۴ص   ۴ در کتاب سیر أعالم النبالء ج  نیز   نهبی 

على نبیه، فیاطوبى له فقد أحسن الزيارة، وأجمل فى التذلل والحب، وقد أتى بعبادة زائدة على من  

یعنی؛ هر کس در حجره    صلّى علیه فى أرضه أو فى صالته إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصالة علیه. 

یامبرش صلوات بفرستد، خوشا  پو تسلیم بایستد و بر    رده شده( با تواضعپیامبر  در آن به خاک س پمقدسی )که  

به حالش که زیارت را بنحو احسن بجا آورده و در ابراز تواضع و محبت زیبا و کامل عمل کرده است، و در  

ونکه زائر هم  چفرستد،  یامبر  صلوات می پحقیقت او عبادت را بیشتر از کسی بجا آورده که در موطن خود بر  

 د و هم اجر صلوات فرستادن را. اجر زیارت را دار

قحط أهل  فت:  گ کند که  از عمرو بن مالک از ابی الجوزاء روایت می  (39) 2۵سقّاف در األغاثه ص  هم چنین    و

المدينة قحطاً شديداً فشکوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبى  فاجعلوا منه کوّاً إلى السماء حتى ال 

فعلوا فمطرنا مطراً حتى نبت الشجر وسمنت اإلبل حتى تفتقت  يبقى بینه وبین السماء سقف، قال: ف

یش آمد و مردم از درد این قحطی به عائشه  پیعنی؛ قحطی شدیدی در مدینه    من الشحم فسمى عام الفتق. 

ذارید تا آن حد که بین  گ ای از آن به سوی آسمان باز بهچ یامبر  رو کنید و دریپفت: به قبر  گشکایت کردند. او  

یاهان روییدند و  گنین کردند، و آسمان آنقدر بارید که  چوید مردم  گ آسمان سقفی حائل نباشد. راوی میآن و  

ربی در حال شکافتن بود و آن سال را )سال  چاقی و  چوشت بدنشان از شدت  گا  شدند که  چنان  چشتران آن

 شکافتن( نامیدند.

ت به این دارد که عائشه بعد از رحلت  ویم: و این حدیث با سندی صحیح صراحگ فت: من می گ سپس سقّاف  

نموده و صحابهپ استغاثه  و  ایشان متوسل شده  به  با  یامبر   بودند،  آنجا  در  نیز  موافقت  ای که  به  او  و  کرده 

 های او عمل کردند. راهنمایی

ن  س ایناپها تکفیری را بدانی. رامی با دقت تامل کن تا فر  بین علمای اهل سنت و وهابیگس ای خوانندة  پ

فتن سخنان  گ یروی و تبعیت کردند و با پهای اندکی هستند که از ابن تیمیه اموی و ابن عبد الوهاب روهکگ

 خالف قاعده از جماعت مسلمانان جدا و منفرد شدند.

ها در ایام ابن  ها نه در زمان رسول خدا  بوده و نه در زمان خلفاء و صحابه، بلکه این فتنهاین فتنهبنابراین  

 
و كمهتع   203سي    مم و  ص و ر ع كشمنترق تتش   محمون   44ص  1ن ن ردوع كن   بهل سينن كش كرمي   چهم (39)

 .388 ص 13 و تت  كش اوس تتش   كشزب  ج   615ص  14كالسمتع تتش   كشمقا زج   
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تیمیه اموی نمایان شده است بطوری که او به جایز نبودن بناء بر قبور و توسل نمودن، فتوا صادر کرده و در  

على أنّه ال يُشرّع بناء هذه    (۴0) اتفق أئمة اإلسالم  فته:گ   ۵9ص    ۱کتابش بنام مجموعه الرسائل والمسائل ج  

یشوایان و  پیعنی؛    ساجد وال تشرّع الصالة عندها... إلخ. المشاهد التى على القبور وال يشرع اتخاذها م

اه بر روی این قبور مشرو  نیست و نیز جایز نیست  گ اند که ساختن بناء و آرامائمة مسلمانان با هم اتفا  کرده

 آن را مسجد قرار دهند و در آن نماز بخوانند و... إلى آخر. 

هایی  ای از وهابیاند بجز عدهفتهگ نین سخنی نچالم نبوده و  یک از علمای مسلمانان قائل به این ک   چ یقیناً هی

رد ابن تیمیه در کتاب زاد المعاد فی خیر هدى العباد  گاند از جمله: ابن القیم الجوزیه شایروی کردهپکه از او  

يجب هدم المشاهد التى بُنیت على القبور وال يجوز ابقاؤها بعد القدرة على هدمها    فته:گ   66۱ص  

ر  گ هایی که بر روی قبور بنا شده، ویران شوند و ااه گ یعنی؛ واجب است که تمام زیارتا يوماً واحداً.  وابطاله

قدرت و توان بر ویران کردن و باطل ساختن آنها باشد جایز نیست که یک روز باقی بمانند(. و بر اساآ همین  

ها جسور شده و قبور ائمه  در بقیع را ویران کردند. و حتى برخی از آنها  سنت منحرف و باطل بود که وهابی

نین کاری  چیامبر  نیز فتوا دادند، ولی آنان ازامت مسلمان ترسیدند )واز انجام پند باسی قبر گبه ویران کردن  

 منصرف شدند(.

نحن نقول وتلکم    ه:فت گ   3۴2ونه که وادعی در کتاب تحفه المجیب على اسئله الحاضر والغریب ص  گ همان

 
ديون كه به عق    كبن ت م ه كعهقتن نكديهه بتدي  وشي كو به ع متج مسي م ن نرو   نر كئمة مسي متاتو كسيي  ت و امي (40)

نه . و به هم ن نش ا ع متج مسيي م ن كز  زتز كما تت به كماوز  اسيييو ميبن ن و عق    بتطا تون رك بت نرو  و تزو ا به  اهت مي

تسيييد رن نكنا . كز دم ة  اهتل عالمة كبن حجا ه  مي نر مجموعة كشفهو  و بهتاي نر ديييوكه  كشحن و كبن پبه اظاكت بتطا كو  

سيياي  ي ديفتا كشسيقتي  ي ز تر  ت ا    حجا نر كش رر كشاتمنه و زرلتاي نر ديا  كشموكهو كش  ا ه و هاوج نر كشمقتالت كشسين ه و

ا كز گكش و حنفي نر كالبحتث كشح ي ه  ي كشان ع ى كبن ت م ه و نههت عتشم ن كألاتي و هفيتي كشفيا   و كبن بروطه نر سيفااتمه

فهه كسيول محم  كشيخترج كشحنفي گ كن  كه  تو رك كفت و مي  260ص   2ع متج كها سينو. و سيخن ديوكتاي نر كشي ر كشرتشعل   

كان كه هاكس كبن ت م ه رك دي د كالسيالي س كو نر مجتشس تون تصيا   ميپ  تاف اش تصيا   امون سي پبه تي    كبن ت م ه سي 

كن  ك ن كسيو  ي ميگ ا هتر دي ق و بت  و زا گ ن ن كترج كت ا كسيو. كمت مفيا ي كه كماوزق عتشم كسيالمي ب كو چبنتم ، كو بختطا 

كنن . و من كز اتمن ، و عقتئ   هونج تون رك به كسيم كها سينو منهفيا ميسينو و دمتعو مي اوكو كبن ت م ه تون رك كها پكه 

 اوكو كبن پتر هسيه م كه كها سينو وكل ي رك كه كها ب و  رك نوسيو نكرا  كز ب ن وهتب و كموج و و چو م مت اتگ  هم ن دت مي

هسيهن  كه بختطا م تو ه و  ز   دياكبخوكر به كها ب و  هت كسيتاي  ت م ه و محم  كبن عي  كشوهتب تفيخ   و تم  ز نه م. وهتبي

سييا م  وو كسييو، رك با سيي   و سيياور  پ تميا كو م  وو و پفهه گ توكهن   ز   كبن م تو ه كه بنت به زان  و ميط نه و ضييابه مي

كن   فت و ميدوكاتو بهفيو حريات كمتي حسي ن  باتاج و  ري  و نهن . ك ن  هوكج  ش كشفي د مفهي عابسيهتو سي ونج تو رك ك 

فيول نو ب  ية  ز ي  بن م يتو ية ب  ية دييياع ية؛؛؛؛؛   ني  نر حق قيو ب  يو بيت  ز ي  بن م يتو يه ب  هي  گ كج كشمجي   كيه نر كيتايتش ميتهوكرق

 داعي )و مفاوع( بون؛؛؛؛؛
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قبة الهادى بجوارنا: نتمنى أن قدر رأينا المساحى فى ظهرها إلى أن تصل إلى األرض لکن نرى أن  

وییم، در حالی  گیعنی؛ ما این سخنان را میلیس لدينا قدرة، فنحن إنشاء اهلل نؤجل هذا لغد أو بعد غد!!!  

شت آن )و در حال خراب کردن آن( ببینیم تا  پرا در  ها  یامبر در جوار ماست: ما امیدواریم که بیلپنبد  گکه  

نبد را با خاک یسکان کنند(، ولی دریافتیم که ما اینک قدرت  گآن حد که این بیلها به کف زمین برسند )و  

کنیم. )یعنی تا زمانی که ما قدرت  س فردا موکول می پنداریم و ما انشااهلل انجام دادن این کار را به فردا و  

بدست باید  می   بیشتری  اینجا  ]در  إلیه   فت:گ آریم(.  وإنا  وإنا هلل  العظیم  العلى  باهلل  إالّ  قوّة  ال حول وال 

 [. راجعون

های صریح قرآن و  ها ن ونه وهابیچگ رامی مالحظه کن و با دقت تامل نما و بیندیش که  گس ای خوانندة  پ

های او را در  کرده و سنت ابن تیمیه و بدعتسنت نبوی، در تایید ساختن بناء بر قبور و زیارت آنها را رها  

یامبرش ، تکفیر  پرفته و کلیة مسلمانان شیعی و سنی را به دلیل التزام داشتن به کتاب خدا و سنت  گیش  پ

 نمودند.

*    غُدُوِّ وَالْآصَالِفِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ يُسَبُِّح لَهُ فِیهَا بِالْ}خدای تعالى فرمود:  

ا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ رِجَال  لَّا تُلْهِیهِمْ تَِجارَة  وَلَا بَیْع  عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاِة وَإِيتَاء الزَّکَاِة يََخافُونَ يَوْمً

رامی داشته  گمنزلتش مرتفع و    هایی که خداوند اجازه داد تا ارج و ( یعنی؛ در خانه3۷و   36. )نور/{وَالْأَبْصَارُ

تجارتی و داد   چویند * مردانی که هیگاهان او را تسبیح  گ شود و نام او در آنها یاد شود، و در هر بامداد و شام

ترسند که دلها و  دارد و از روزی میو ستدی آنها را از یاد خدا، اقامة نماز و دادن زکات به خود مشغول نمی

 شود.ون میگ رگها در آن د دیده

قرأ رسول اهلل  هذه اآلية فقام الیه رجل فقال: أى بیوت هذه يا  فت:گمفسرین از انس روایت کردند که   

البیت )بیت على وفاطمة(  قالرسول اهلل ؟   أبو بکر فقال: يا رسول اهلل هذا  : بیوت األنبیاء، ثم قام 

یعنی؛ وقتی رسول خدا  این آیه را قرائت نمود مردی از جایش بلند شد و   منها؟ قال: نعم من أفاضلها. 

س ابو بکر از پیامبر فرمود: آنها خانه انبیاء هستند. س پهاست؟   ها کدام خانهرسید: ای رسول خدا   این خانهپ

برترین وافضل   یامبر  فرمود: از پرسید: این خانه )خانة علی و فاطمه( از جملة آنهاست؟ پجای خود بلند شد و 

و    ۱0۷ص    ۷و تفسیر ثعلبی: ج    ۵0ص    ۵ ترین آنهاست. رجو  کنید به: تفسیر الدر المنثور تالیف سیوطی: ج

ص    ۱۸، تفسیر آلوسی: ج  ۱0۷ص    ۷، تفسیر الکشف والبیان: ج  ۵32ص    ۱شواهد التنزیل تالیف حسکانی: ج  

۱۷۴ . 

 رکه تامل و اندیشه کنیم: بر ما سزم است که از دو جهت در این آیه مبابنابراین 

بلکه مراد بیوت شریفی است که خداوند به آنها رخصت داد که    یست  وجه اول؛ اینکه مراد از آنها مساجد ن

رفعت یابند و نام او در آنها نکر شود، که همان خانة انبیاء و اولیاء است و از برترین و افضل ترین آنها، خانة  
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اک  پرا  اکی را از آنان دور نمود و آنها  پلیدی و ناپاک اوست، همان کسانی که خداوند  پیامبر  و خاندان  پشریف  

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَيُطَهِّرَکُمْ  } و مطهر ساخت. آنجا که خدای تعالى فرمود:  

 اک و مطهر سازد. پاکی را از شما اهل بیت دور نماید و شما را پخواهد نا. یعنی؛ براستی که خدا می{تَطْهِیرًا 

مرتفع شوند  ساخته و  تواند این باشد این بناها برای عبادت،  عت یافتن در آیه مبارکه می وجه دوم؛ مراد از رف

س  پها است.  ونه که آیه بدان تصریح نموده است. و یا اینکه مراد از رفعت تعظیم و ارج نهادن به آن خانهگ همان

مراد از آن وجه دوم باشد به  ر  گنماید. ولی ار مراد وجه اول باشد به ساختن بناء بر روی قبور تصریح میگا

رامی داشتن آنها سفارش نموده است و بدون شک ساختن بنای خانه و حفظ آن از خرابی همان  گتعظیم و  

 س خیلی با دقت تأمل کن[. پها است. ]رامی داشتن آن خانهگتعظیم و 

اند یا از نظر سند ضعیف  کردهه بعضی از مشایخ برای اثبات تحریم بناء بر روی قبور بدان استدسل  چ وأما آن

کنند حدیث  دیثی که بدان استدسل میاحااست و یا اینکه از نظر علمی ساقط و بی اعتبار است. از مهم ترین 

آمده که: وکیع عن سفیان از حبیب از ابی ثابت از ابی وائل از ابی   60ص    3ابی الهیاج که در صحیح مسلم ج 

أال أبعثك على ما بعثنى   : حضرت علی بن أبی طالب  به من فرمود:فتهگ الهیاج األسدی روایت کرده که  

اه باش که من تو را  گیعنی؛ آ  علیه رسول اهلل  أن ال تدع تمثاالً إال طمسته وال قبراً مشرفا إال سويته. 

  فرستم که رسول خدا  مرا برای آن فرستاد که هر مجسمه و تمثالی را یافتی از بین ببر و هر )برای امری( می

 قبر مرتفعی را یافتی با خاک یکسان کن.

ویم: این حدیث باطل بوده و درست نیست که بدان استناد کنیم، زیرا وکیع و سفیان الثوری و  گمیدر پاسخ  

حبیب بن أبی ثابت و ابا وائل األسدی از افراد شیاد و فریبکار بوده و از افراد قابل اعتماد در حدیث نیستند.  

انّه  فته:  گنکر کرده و دربارة سفیان الثوری    3322با رقم    ۱69ص    2 میزان اسعتدال ج  ونه که نهبی درگ همان

کرده است. و  یعنی؛ او )حدیث جعلی( را از انسانهای ضعیف در حدیث جعل می   کان يدلس عن الضعفاء. 

فریبکار و شیاد     ثابت را  فته: ابن حبان و حبیب ابن أبی گ  ۱۵ص  ۴نین ابن حجر در تهذیب التهذیب ج چهم

إنّه  فته:  گدربارة وکیع    و   ۱۱۵ص    ۴. رجو  کنید به: تهذیب التهذیب ج  می دانند  )و جعل کننده حدیث(  

 . ۱۱0ص  ۱۱ج  .   انصد حدیث اشتباه و خطا کرد پیعنی؛ در حقیقت او در اخطأ فى خمسمائة. 

تسویه از نظر لغوی بمعنی درست  ونکه  چر این حدیث اساساً بر خراب کردن قبور دسلت ندارد.  گ از طرف دی

ونه که در قرآن کریم هم آمده  گ یزی که کج و معوج است یعنی او آن را راست و متساوی ساخت. همانچکردن  

( یعنی؛ )آن خدایی( که خلق کرد و به حد کمال خود رسانید. بنابراین  2)اسعلى/  { الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّى}است:  

ند که بر خراب  چمعقول نیست که مراد از تسویه همان خراب کردن قبور از اساآ باشد. و این حدیث هر  

ستاد  ر این خبر درست هم باشد، رسول خدا  حضرت علی  را فرگکردن و ویرانی قبور دسلت ندارد، ولی حتى ا 

ه دلیلی وجود دارد که این حکم بر قبور  چ س  پکه قبور مشرکین را نابود کند تا آثار جاهلیت را از بین ببرد،  
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ر امیر المامنین  به ویران کردن قبور و با  گمسلمانان هم مصداقیت داشته و خراب کردن آنها واجب باشد؟  و ا

باشد در حالی که در زمان خالفت  برای همه قبور عام  س این امر باید  پخاک یکسان کردن آنها امر کرده باشد،  

 امام علی )   ( قبور انبیا بر افراشته بود و تا به امروز در سوریه و عرا  و ایران برافراشته و پابرجاست .... 

 

 56سوال   2ج  ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 وسیله در ايه : يا ايها الذين امنو اتقوا اهلل و ابتغو الیه الوسیله ، چیست ؟منظور از  -7

 

 .وسیله در لغت به معنای مطلق چیزی است که انسان را به دیگری نزدیک می کند 

بنابراین وسیله در ایه فو  معنای بسیار وسیعی دارد و شامل هرکار و چیزی که ما را به خداوند متعال نزدیک   

، می شود مانند نماز ، روزه ، دعا ، عمل صالح و توسل و تبرک و .... بنابراین انچه را که وهابی ها ادعا  می کند  

می کنند که وسیله فقط مخت  عمل صالح است این ادعا صحت ندارد و ان ها بدون دلیل مفهوم این واژه را  

 تفسیر کردند از جمله :   تخصی  کردند ، لذا بسیاری از علمای اهل سنت وسیله را به معنای عام

  (( )) و ابتغو الیه الوسیله می گوید :  339عالمه محمد زاهد کوثری در کتابش )) مقاست کوثری (( ص  -۱

ب التوسل  التوسل باالشخاص و  بعمومها تشمل  به  العمال ((  االوسیله  توسل  و شامل  وسیله عام است 

 اشخاص و اعمال می شود .  

از امام شافعی نقل می کند ، که این اشعار را می    ۱۸0صواعق المحرقه ص  ابن حجر مکی در کتاب ال  -2

 خواندند : 

    بیدی الیمین صحیفتی تی ....... هم الیه وسیلتی ..... ارجوبهم اعطی غدا........ عال نبی ذري

فردای  خاندان پیامبر حمایت من هستند و ان ها وسیله من هستند از ان ها می خواهم که نامه اعمال من را 

 قیامت در دست من بگذارند .  

افضل الصاله و السالم علی النبی المخبر  می گوید :    ۵23ص    ۴عالمه سخاوی در کتاب فتح المغیت ج    -3

خلق کلهم ( و  العن اهلل تعالی بالوحی و غیره ، و الينطق عن الهوی ، سیدنا محمد سید االنام  ) ای  

برترین سالم ها و درود ها بر پیامبر که به وسیله ی وحی پیام    تنا و ذخرنا فی الشدائد و النوازل . لسی

رسان خداوند سبحان بود و از روی هوای نفس سخن نمی گفت و سرور تمام خالئق بود او وسیله ما برای  

 تقرب به خداوند و نخیره ی ما در سختی هاو گرفتاری هاست .
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: فنتوجه  می گوید    2ص    ۱لقرن الثانی عشر ج  عالمه محمد خلیل حنفی در کتاب سلک الدرر فی اعیان ا  -۴

پروردگارا به وسیله محمد ) ص ( به تو متوسل می شویم چون    الیك به  ) ص ( اذ هو الوسیله العظمی .  

 پیامبر وسیله عظمی می باشد .  

 

نقل می کند وقتی منصور خلیفه عباسی نحوه زیارت    ۱3۷6ص   2عالمه سمهودی در کتاب وفاء الوفاء ج    -۵

پیامبر )ص ( را از مالک ابن انس پیشوای مذهب مالکی پرسید و به او گفت ایا رو به قبله دعا کنم یا رو به  

پیامبر ) ص ( مالک در پاسخ گفت چرا چهره از وی بر می تابی ؟ او وسیله تو و وسیله پدر تو حضرت ادم است  

 . 

هم توسل به اشخاص . و بهترین و نزدیک ترین  بنابراین وسیله در ایه قرانی هم شامل اعمال صالح می شود و  

 وسیله نزد خداوند متعال محمد و ال محمد علیهم السالم می باشند .  

 

 

 .شنیدن اموات 2بخش  

 ؟ شوندیبه مرده متوسل م  انیعیپس چرا ش  ریو اراده دارد ؟ اگر خ  اریمرده اخت ايآ -8

  کند یم  قیرا تشلو  نیسلوره نسلاء اسلتدسل شلده که مامن  6۴  هیآ  تیتوسلل به اموات، به عموم  تیمشلروع  یبرا

: )و لو انهم ان ملموا انفسلللهم جائوک می فرماید آنان اسلللتغفلار کنلد. قرآن مجیلد    یبخواهنلد برا  امبریلکه از پ

هنگامى که به خود سلتم مى کردند به فاسلتغفروا اهلل و اسلتغفر لهم الرسلول لوجدوا اهلل توابا رحیما؛ اگر آنها 

مى کرد خلدا را توبه   سلللرا  تو مى آملدنلد و اسلللتغفلار مى کردنلد و پیلامبر نیز براى آنهلا از خلدا طللب آمرزش  

واین   ردیگی)ص( را در برمامبریلو مرگ پ اتیلزملان ح تیلعموم نیکننلده )بخشلللنلده ( و مهربلان مى یلافتنلد.(ا

عم از شلیعه واهل سلنت هست تا جایی که مهمترین کتاب های فقهی اهل مسلاله مورى اتفا  تمام مسللمانان ا

شلریفه را نکرکرده ودسلتور به توسلل داده اند مانند جناب  آیه   این  (ص )  سلنت در بحث زیارت پیامبر اکرم

المغنی مقدسلی حنبلی)که وهابیت خود را حنبلی قلمداد می کنند(در مهمترین کتاب فقهی حنبلی ها یعنی  

 می نویسد:۵90  ص 3ج 

إذا دخلت المس جد . ثم تأتى القبر فتولی ظهرک القبلة وتس تقبل وس طه وتقول الس الم علیك أيها   

النبی ورحم ة اهلل وبرک ات ه ... اللهم ان ك قل ت وقول ك الحق ) ولو أنهم إذ ظلموا أنفس  هم ج اءوک  

مس  تغفرا من ذنوبی ، فاس  تغفروا اهلل واس  تغفر لهم الرس  ول لوجدوا اهلل توابا رحیما ( وقد اتیتك  

 مستشفعا بك إلى ربی. 
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سلپس به نزد قبر رفته پس پشلت خود را به سلمت قبله می کنی ورو به سلمت قبر ومی گویی سلالم بر تو ای 

پیغمبر ورحمت خدا و برکات وی ....خداوندا تو گفته ای وکالمت درست است که اگر ایشان وقتی به خودشان 

اوند طلب بخشلایش کنند ورسلول خدا هم برای ایشلان طلب بخشلایش کند ملم کردند نزد تو آیند پس از خد 

نسللاء(.بدرسللتیکه من به نزد تو آمده ام در   6۴به تحقیق خداوند را توبه پذیر وبخشللنده خواهند یافت )آیه  

حالیکه از گناهانم طلب بخشلایش می کنم و از تو می خواهم که در نزد پروردگارم شلفیع من باشلی ...سلپس 

 تر رفته ومی گویی سالم بر تو ای ابو بکر ...کمی جلو

)که اهل بیت علیهم السالم از شهدا به اعتقاد شیعه واهل سنت، انبیاء الهی زنده هستند و شهداضمن این که  

 نیز طبق آیه قرآن زنده هستند، پس توسل به آنها توسل به یک انسان زنده است نه توسل به مرده. هستند(

می    39/ص۱اآلیات البینات فی عدم سللما  األموات جین مسللاله در کتاب خودش  ادر باره  سلللفی  آلوسللی  

 نویسد:

أما حیاة األنبیاء علیهم الص الة والس الم الحیاة البرزخیة التی هی فوق حیاة الش هداء الذين قال اهلل 

 تعالی فیهم بَل أحیَاء  عِندَ رَبِّهِم يُرزَقُونَ فأمر ثابت باألحاديث الصحیحة. 

ا علیهم السللالم حیاتی اسللت برزخی وبرتر از حیات شللهداسللت که خداوند متعال در مورد ایشللان حیات انبی

نزد پرورگارشلان روزی داده می شلوند . پس این امر مطلبی ثابت شلده با   و فرموده اسلت که ایشلان زنده اند 

 .روایات صحیح است

 صراحت دارند : بسیاری از علمای اهل سنت و وهابیت  نیز به مساله  سما  اموات برخی از روایات  و 

محمد بن اسللماعیل بخاری در کتاب صللحیح بخاری که اصللح کتب نزد اهل سللنت بعد از قرآن اسللت، بابی 

 : درباره شنیدن صدای پای تشییع کنندگان توسط مردگان، دارد

 41«الِبَاب الْمَیِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَ»

نویسد که مرده، حتی صدای پای تشیع کنندگان را که  مسلم بن الحجاج نیشابوری نیز در صحیح خودش می

 شنود.گردند، میاز کنار قبر برمی

 42.«»إِنَّ الْمَیِّتَ إذا وُضِعَ فی قَبْرِِه إنه لَیَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إذا انْصَرَفُوا 

 ابن تیمیه می نویسد :

 سُئِلَ:هَلْ يَتَکَلَّمُ الْمَیِّتُ فِی قَبْرِِه؟ :

 
 ۴۴۸، ص ۱صحیح البخاری، ج ، البخاري الجعفی، ابوعبدالله محمد بن لسماعیل  - 41
 ۲۸۷۰، ح ۲۲۰۱، ص ۴صحیح مسلم، ج ، حسین مسلم بن الحجاج النیسابوري القشیری، ابوال - 42
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ائِلِ هَلْ يَتَکَلَّمُ الْمَیِّتُ فِی قَبْرِِه فََجوَابُهُ أَنَّهُ يَتَکَلَّمُ وَقَدْ يَسْ مَعُ  أَيْضً ا مَنْ کَلَّمَهُ؛ کَمَا فَقَالَ:وَأَمَّا سُ ؤَالُ الس َّ

ِحیِح عَنْ النَّبِیِّ صَ لَّى اللَّ هُ عَلَیْهِ وَسَ لَّمَ أَنَّهُ قَالَ: }إنَّهُمْ يَسْ مَعُونَ قَرْعَ نِعَالِهِمْ{ وَثَبَتَ عَنْهُ  ثَبَتَ فِی الص َّ

 43فِی الصَِّحیِح }أَنَّ الْمَیِّتَ يَسْأَلُ فِی قَبْرِِه؛ فَیُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ وَمَا دِينُك؟ وَمَنْ نَبِیُّك؟

 سوال : آیا مرده در قبر صحبت می کند ؟ 

: مرده در قبر صلحبت می کند و حتی صلدا را می شلنود ، همانگونه که با روایت صلحیح از پیامبر  )ص(  پاسلخ 

تشللییع کنندگان را می شللنوندا و همچنین با روایت  پایثابت اسللت ، ایشللان فرمودند : ا مردگان صللدای  

می شلود و گفته می   صلحیح از پیامبر )ص( ثابت شلده اسلت که ایشلان فرموده اند : ا در قبر از میت پرسلیده

 شود : خدای تو کیست ؟ دین توچیست ؟ پیغمبر تو کیست؟

 

 ابن کثیر دمشقی )شاگرد ابن تیمیه (  می نویسد : 

وَقَدْ  رَفُوا عَنْهُ، ]وَثَبَتَ عَنْهُ صَ لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَ لَّمَ أَنَّ الْمَیِّتَ يَسْ مَعُ قَرْعَ نِعَالِ الْمُشَ یِّعِینَ لَهُ، إِذَا انْصَ   

یْهِمْ سَ لَامَ مَنْ شَ رَعَ النَّبِیُّ صَ لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَ لَّمَ لِأُمَّتِهِ إِذَا سَ لَّمُوا عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ أَنْ يُسَ لِّمُوا عَلَ

لَامُ عَلَیْکُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ، وَهَذَا خِطَاب  لِ مَنْ يَسْ مَعُ وَيَعْقِلُ، وَلَوْلَا هَذَا يَُخاطِبُونَهُ فَیَقُولُ الْمُسْ لِمُ: الس َّ

لَفُ مُْجمِعُونَ عَلَى هَذَا، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ   الْآثَارُ عَنْهُمْ  الِْخطَابُ لَکَانُوا بِمَنْزِلَةِ خِطَابِ الْمَعْدُومِ وَالَْجمَادِ، وَالس َّ

 44بِأَنَّ الْمَیِّتَ يَعْرِفُ بِزِيَارَِة الَْحیِّ لَهُ وَيَسْتَبْشِرُ، 

  از کنار قبرش برمی گردند تشلییع کنندگان را که  پای  میت صلدای از پیامبر )ص( ثابت اسلت که فرموده اند :  

را می شللنود ، همچنین  ایشللان برای امت خود تشللریع کرده اند که هنگام سللالم به اهل قبور، به نحوی که  

سلالم بر منزلگاه مومنان .  این خطاب زنده را خطاب می کنند به آنها سلالم دهند و بگویند : سلالم برشلما ، 

برای کسلی اسلت که می شلنود و میفهمد ، سللف  نیز بر این امر اجما  دارند ، و اخبار متواتر از آنها رسلیده 

 است که میت  از زیارت مردم آگاهی دارد و خوشحال می شود. 

 

 این قیم  جوزیه )دیگر شاگرد ابن تیمیه ( می نویسد : 

 گوید: میابن قیم الجوزیه 

 
 273 ص 4ج مجموع الفتاوی ابن تیمیه الحراني ،  - 43
 

 (325/ 6تفسیر ابن کثیر ا سةمة ) - 44
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 ۴۵ «»وقد تواترت اآلثار عنهم بأن المیت يعرف زيارة الحی له ويستبشر به

 .شودشناسد و خوشحال میروایات متواتر است که مرده زائر قبرش را می

 

 گوید: ابن جریر طبری می

»فقال جماعة يکثر عددها بتص حیحها وتص حیح القول به ظاهرها وعمومها وقالوا المیت بعد موته  

عدما ألقوا فیه ما قال اهلل علیه وس لم( ألهل القلیب ب يس مع کالم األحیاء ولذلك قال النبی )ص لی

ا فقال: ما أنتم  هاتوا وص اروا أجس ادا ال أرواح فیقالوا وفی قوله ألص حابه إذ قالوا أتکلم أقواما قد م

 46«بأسمع لما أقول منهم. 

جنن بدر را تصحیح کردند و عمل به ماهر آن روایات کردند  جماعت زیادی از علما روایات سما  مردگان در  

شلنود و به خاطر این اسلت که پیامبر )صللی اهلل علیه و قائل شلدند که انسلان بعد از مردن صلدای زندگان را می

و سلم( با کشتگان بدر صحبت کردند. بعد از انداختنشان در چاه و فرمایش پیامبر به اصحابش، وقتی اعتراض 

کنید که جسلد بدون روح هسلتند؛ حضلرت جواب داد: شلما شلنواتر از گفتند با مردگانی صلحبت می  کردند و

 .های من نیستید ها به حرفآن

 

 . مهر  3بخش 

 ؟   میکن یچرا بر مهر سجده م -9

 ای  ی)مشلللروط به آنکه خوردن  د یرویآنچه که از آن م ای  نیبر زم د یمعتقد اسلللت که در حال نماز با  عهیشللل

 امبریکه از پ یثی. در حد سلتین حیصلح اریدو در حال اخت نیا  رینباشلد( سلجده کرد؛ و سلجده بر غ یدنیپوشل

شلده   حیمطلب تصلر نیبه ا  اند،آن را نقل کرده  زیشلده و اهل سلنت ن  تیو آله و سللم روا  هیاهلل عل  یاکرم صلل

طهور ۴۷اسلت   دهیمن گرد  یبرا  یزگیپاک  هیسلجدگاه و ما  ن،یزم "األرض مسلجدا و طهورا    یو جعلت ل "اسلت:

اسلت که از سلنن و خاک و مانند آن   یعیطب نیکه مقصلود از ارض زم  دهد یاسلت، نشلان م  ممیکه نامر به ت

 .شودیم لیدو تشک

 
أبو عبدالله ش   مس الدین محمد بن أبی بکر بن أیوب بن س   عد الزرعی الدمش   قی، الروح فی الکةم علی أرواح ايمواا وايحیاء    - 45

 ،۵، ص ۱لدالئل من الکتاب والسنة، ج با
  ۴۹۱، ص ۲، تهذیب اآلثار، ج ،الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر  - 46
 1/91صحیح بخاریت - 47
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ما أنبتت األرض إسما أکل أو   یاألرض أو عل یإسعل  جوزیالسلجود س   ":د یفرمایم  زیالسلالم ن  هیامام صلاد  عل  

 ۴۸. ردیانجام گ-هایدنیو پوش  هایجز خوردن -اند روییو آنچه م نیبر زم د یسجده تنها با "لبس 

مفروش شلده بود. آنان   هازهیمسلجد بود که از سلنگر  نیسلجده بر زم  یمسللمانان در عصلر رسلول گرام رهیسل  

تا خنک شلود و به   گرفتند یرا به دسلت م هازهیدا  مشلکل بود، سلنگر  یهوا که سلجده بر سلنگها  یهنگام گرم

 یمشلت  گزاردم؛یم  امبریرا با پ  مهر: من نماز د یگویم  یهنگام نماز بر آن سلجده کنند. جابر بن عبد اهلل انصلار

نگام نماز بر آن سجده کنم.  تا خنک شود و به ه  کردمیدر دست گرفته و آنها را دست به دست م زهیاز سنگر
۴9 

  »ترب وجهك«:جسته بود، دستور داد وگفت:    یدور  یشانیاز صحابه، که از خاکمال شدن پ  یکیبه    امبریپ  

 امبریپ  کردند،یاز افراد بر گوشله عمامه خود سلجده م یبرخ انایاگر اح  نیهمچن۵0صلورت خود را خاکمال کن  

 ۵۱. د یکشیآنها م یشانیپ ریآن را از ز

مسللمانان   فهیو آله و سللم، وم  هیاهلل عل  یصلل  یگواه آن اسلت که در عصلر رسلول گرام یهمگ   ث،یاحاد نیا

بعدها   ی. ولکردند یابتدا سلجده بر سلنن و خاک بوده و آنان هرگز بر فرش و لباآ و گوشله عمامه سلجده نم

 امبریاز سلجده پ  یاریبسل اتیسلجده کرد، و روا  توانیم  زین  ایو بور ریابال  کرد که بر حصل امبریبه پ  یاله  یوح

 ۵2. کند یم تیحکا ایو بور ریبر حص

مخالفین شلیعه بصلراحت گفته اند که سلجده بر روی سلجاده در عصلر رسلول خدا )ص( وصلحابه نبوده  و این 

 ۵3عمل بدعت است .

وییدنی های غیر مأکول و غیر امامیه پیوسته بدین اصل مقید بوده و صرفاً بر زمین و یا ر بر این اسلاآ، شیعه

 کند؛ملبوآ آن، مانند حصیر و بوریا، سجده می

پس سلجده بر حصلیر ، سلنن و امثال آن  سلجده برای آنها و شلرک نیسلت ، چرا که این سلنت رسلول خدا 

 )ص( بوده است .

 
 591، ای ابواب "ما یسجد علیه" حدیث یکم، ص1، باب 3وسائل، ج - 48
 1/439، حدیث جابر، سنن بیهقیت3/327مسند احمدت - 49
 19810، شماره حدیث 7/465العمالکنز  - 50
 1/105سنن بیهقیت - 51
 6/377مسند احمدت - 52
يِّ    - 53 بذ

دذ النَّ جذ س   ي مر ا فذ مر یَّ ، الر س ذ ة  عر د  ِذ بذ ر  فر لر ال  ص  
ر
مر  -أ لَّ س ر هذ ور ی  لر هک عر ی اللَّ لَّ هذ  -ص ر

ولر اللَّ س ک نَّ رر إذ
مر   -. فر لَّ س ر هذ ور ی  لر هک عر ی اللَّ لَّ هک کر  -ص ر ابر حر ص  

ر
أ وا  ور انک

هذ 
ولک اللَّ س ک ا رر هر ی  لر ي عر لِّ ص ر انر یک ي کر تذ

اک الَّ رر م  خک ال  ، ور ضذ ر 
ر ی اي  لر ونر عر لُّ ص ر مر   -یک لَّ س ر هذ ور ی  لر هک عر ی اللَّ لَّ . -ص ر اذ ادر جَّ رذ الس َّ

د  قر  بذ
ت  س ر ی  ، لر ا  یرر غذ الفتاوی الکبری البن    ص ر

  367ص  2ج تیمیة 
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بر همین اسلاآ شلیعه برای مهر سلجده نمی کند بلکه روی آن سلجده می کند ، با توجه به اینکه مهر نیز از 

خاک می باشلد هدف عمل به سلنت رسلول خدا )ص(  می باشلد . اما چرا شلیعیان اصلرار دارند بر روی مهر 

 سجده کنند ؟ 

ه خاک کربالسلت ، یعنی خاکی ن سلجده می کند منتسلب بمهری که شلیعه بر آ  جواب سلوال  واضلح اسلت ،

که سلید الشلهداء برآن بشلهادت رسلیده اند ، این خاک مقدآ اسلت و از برترین خاکهاسلت  تا جایی که حتی  

 ۵۴اهل سنت روایت کرده اند که رسول خدا )ص( خاک کربال را مبارک می دانسته اند و آن را میبوسیدند .

 45سوال    1ج  ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 فاطمیه . 4بخش 

  ی راض  تشيرضا یغضب و برا   یبخاطر شخص وندمتعالچگونه ممکن است که خدا  -10

 شود ؟ مگر خدا تابع  بشر است ؟

غضلب و  مسلاوی باطبق روایت صلحیح اهل سلنت پیامبر گرامی )ص(  رضلایت و غضلب حضلرت زهرا)آ( را  

 رضایت خداوند متعال قرار داده و فرموده:

 نّ اللّه يغضب لغضبك، ويرضى لرضاک. إ

 گوید:( بعد از نقل این روایت  آنرا تصحیح کرده و میهل ۴0۵)متوفای حاکم نیشابوری 

  55اإلسناد ولم يخرجاه . ذا حديث صحیح ه 

روایت فو  را معتبر دانسلته    ۵۸و صلالحی شلامی  ۵۷، زرقانی ۵6برخی دیگر ازبزرگان اهل سلنت همچون سلیوطی

 اند .

می دانیم وقتی والدین از فرزندشلان غضلبناک شلوند این غضلب موجبات غضلب خداوند را ایجاد  مسللمانانما

نمی دانیم چرا وهابیت وقتی به حضللرت زهرا علیها السللالم می رسللند تمام معارف اسللالمی را به . می کند  

 
نذ   - 54

بذ ب  ه  نذ ور
هذ ب 

دذ اللَّ ب  ن  عر مر ا  عر لَّ س ر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ هذ ص ر
ولر اللَّ س ک نَّ رر

ر
ا، أ هر ن  هک عر ير اللَّ ض ذ ةر رر مر لر مُّ س ر

ک
ي أ نذ

ت  رر بر خ 
ر
ت أ الر

ر
، ق ةر عر م  ةل یر

لر ی  اار لر عر یر جر طر ض  
ونر  ، دک ر  ائذ ور حر هک ور ور قر ی  تر مَّ اس   ، ثک در

ر
ق رر عر فر جر طر مَّ اض   ، ثک ر  ائذ ور حر هک ور ور قر ی  تر اس   مذ فر و  لنَّ ا،   لذ هر لک بِّ قر اءک یک رر م  ة  حر بر ر  هذ تک دذ ي یر فذ ور ور قر ی  تر اس   عر فر جر طر مَّ اض   ی، ثک ولر

ک ار اي  رَّ مر هذ ال   بذ
تک ی 

ر
أ ا رر مر

نَّ هر 
ر
مک أ ةر الس َّ اک ور ةر هذ الص َّ ی  لر یلک عر رذ

ب  ي جذ نذ رر بر خ 
ر
ت " أ الر

ر
؟ ق هذ

ولر اللَّ س ک ا رر ةک یر بر ر  هذ التُّ ذذ ا هر ت مر تک ل  قک لک  فر تر ق  ا یک اقذ ذر رر عذ
ضذ ال  ر 

ر
أ نذ   -بذ

ی  س ر حک ل  ةر   -لذ بر ر  ي تک نذ رذ
ر
ت أ یلر رذ

ب  جذ  لذ
تک ل  قک فر

اهک    رذجر
خ  م  یک لر ، ور نذ

ی  خر ی  طذ الش َّ ر  ی ش ر لر یح  عر حذ یث  ص ر دذ ا حر ذر ا کهر هر تک بر ر  هذ تک ذذ هر ا فر هر  بذ
لک تر ق  ي یک تذ

ضذ الَّ ر 
ر مر هذا علی  - 8202من تلخیص الذهبي[   -]التعلیق اي 

 (440/ 4المستدرك علی الصحیحین للحاکم ).  ري ومسلمشرط البخا
 167، ص 3ج  همان - 55
  76الثغور الباسمة في مناقب سیدتنا فاطمة بنت رسول الله )ص( ص  - 56

 331ص   4شرح العةمة الزرقاني علی المواهب الدنیة ج  - 57
  44ص  11سبل الهدی والرشاد ج - 58
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در این روایت سلخن از تبعیت خداوند از بشلر نیسلت؛ بلکه فراموشلی میسلپارند واین شلبهه را مطرح می کنند 

بودن ایشلان در   این حدیث در مقام بیان جایگاه واسی معنوی حضلرت زهرا سلالم اهلل علیها و تسللیم مح 

پیشلگاه پروردگار اسلت که این مطلب نشلانگر این اسلت که آن حضلرت به قدری تسللیم خداوند هسلتند و به 

نحوی اعمال ایشان مطابق با اراده الهی است که نه تنها رضایت و خشم ایشان به خاطر خداست؛ بلکه خداوند 

 .  نیز به خاطر ایشان خشنود و غضبناک می شود

 59را  ابن تیمیه حرانی نیز پذیرفته و در مجمو  فتاوای خود آورده است .توجیه فو   

و تا آخر عمر با ايش ان س خن نگفته غض ب کرده  حض رت زهرا بر ابوبکر وعمر ايآ -11

 با ابوبکر بیعت نکرده است ؟  زهرا)س(،است ؟ آيا درست است که حضرت

 کار است. غضب فاطمه )آ( بر ابوبکر از آفتاب روشن تر و غیر قابل ان

ترین کتاب اهل سللنت از تداوم غضللب و قهر حضللرت فاطمه )آ( بر ابوبکر، سللخن گفته  بخارى در صللحیح

 نویسد:است.در کتاب أبواب الخمس، مى

بَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رس  ول اللَّهِ ص  لى اهلل علیه وس  لم فَهََجرَتْ أَبَا بَکْرٍ فلم تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حتى   فَغَض  ِ

 60. تُوُفِّیَتْ

حدثنا عبد الْعَزِيزِ بن عبد اللَّهِ حدثنا إِبْرَاهِیمُ بن سَ عْدٍ عن صَ الٍِح عن بن شِ هَابٍ قال أخبرنی    2926

لَام ابْنَ ةَ رس ول  عُرْوَُة بن الزُّبَیْرِ أَنَّ عَائِشَ ةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ رض ی اهلل عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ علیها الس َّ

دِّيقَ بَعْدَ وَفَاِة رس ول اللَّهِ ص لى اهلل علیه وس لم أَنْ يَقْسِ مَ  ال لَّهِ ص لى اهلل علیه وس لم سَ أَلَتْ أَبَا بَکْرٍ الص ِّ

لها مِیرَاثَهَا ما تَرَکَ رس ول اللَّهِ ص لى اهلل علیه وس لم مِمَّا أَفَاءَ اهلل علیه فقال أبو بَکْرٍ إِنَّ رَسُ ولَ اللَّهِ  

س لم قال لَا نُورَُُ ما تَرَکْنَا صَ دَقَة  فَغَضِ بَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رس ول اللَّهِ ص لى اهلل علیه ص لى اهلل علیه و

 وسلم فَهََجرَتْ أَبَا بَکْرٍ فلم تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حتى تُوُفِّیَتْ

 1126ص    3صحیح البخاری  ج 

 
ور   - 59 سر هک ی  مک لر ک  حک ا ال  ذر هر . فر م  هذ بذ

ض ر غر بک لذ ض ر غ  یر خذ ور ایذ
ش ر مر ا ال  رذض ر ی لذ

ض ر ر  هر یر ت لنَّ اللَّ لذ ائذ
قر لک ال  و 

ر
ا ق مَّ

ر
أ ل  ور خذ بر ایذ

ش ر مر ال   بذ
ص  تر خ  الر مک خذ ور ایذ

ش ر مر یعذ ال  مذ
جر لذ

س    یر هک ور اهک اللَّ ض ر ر  ا یر ی مر ض ر ر  ت یر هذ
لَّ ا لذ

قب افذ ور انر مک ن  کر لُّ مر م  یر کک ن  لر مر م  ور رذهذ
ی  غر خذ ور ایذ

ش ر مر ن  ال  هذ مذ بذ
ض ر غر بک لذ ض ر غ  یر اهک ور رذض ر ی لذ

ض ر ر  هک یر انر اللَّ هک کر طک اللَّ خر س   ا یر طک مر ن  خر کک
 . ةذ

فر هذ الصِّ ذذ لذ هر
ه 
ر
ن  أ ن  مذ کک م  یر خذ لر ایذ

شر مر ن  ال  لذكر مذ
ذر  515ص  11مجموع فتاوی ، ابن تیمیه جکر

ص حیح البخاري، ج ا ای ابوبکر ناراحت و ای وی روی گردان ش د و این ناراحتی ادامه داش ت تا ای دنیا رفت. فاطمه دختر رس ول خد  - 60
.2926، ح1126ص  ،3 سذ مک خک ضذ ال  ر   ، باب فر
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ت فاطمه )آ(  آمدند، ایشلان اجازه و در روایت ابن قتیبه آمده اسلت : هنگامى که آن دو براى عیادت حضلر

ورود به آن دو نداند ، بهمین خاطر  ناچار شلدند به امیرمامنان علی ) (  متوسلل شلوند و آن حضلرت وسلاطت 

 . البیت بیتكحضرت  در پاسخ امیرمامنان ) (  فرمود: کرد،

 یعنى علی جان  خانه خانه تو است، شما مختارید.

 د، صدیقه طاهره نپذیرفت؛ و فرمود:دو عذرخواهى کردن هنگامى که آن

واهلل  .  فننی أش هد اهلل ومالئکته أنکما أس خطتمانی وما أرض یتمانی ولئن لقیت النبی ألش کونکما إلیه

 61 . ألدعون اهلل علیك فی کل صالة أصلیها

این غضللب  و اندوه  بنحوی  بود که حضللرت  زهرا )آ( به  حضللرت علی ) ( وصللیت می کند که شللبانه و 

یع شرکت نکنند . ابن بطال یکی از شراح صحیح ینه ایشان را دفن کند که خلیفه و دار ودسته او در تشمخفیا

 بخاری  می نویسد : 

ودفن علىُّ بن أبى طالب زوجته فاطمة لیالً، فَرَّ بِهَا من أبى بکر أن يص لى علیها، کان بینهما ش ىء،  

 62محمد أخبره بذلك، وقال: أوصته فاطمة بذلك. رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار، أن حسن بن 

بر جنازه حضلرت زهرا )آ( نماز نخواند ، ایشلان را شلبانه و مخفیانه دفن  علی بن ابی طالب برای اینکه ابوبکر  

 کرد. حسن بن محمد گفته است که حضرت زهرا)آ( این وصیت به علی بی ابی طالب کرده بودند.

 

بلکه   سلخن نگفت و بر ایشلان غضلبناک بودند  م نه تنها تا آخرعمر با ابوبکر حضلرت فاطمه علیها السلالبنابراین 

 با او بیعت نکردند . غزالی  می نویسد  : 

وأوالده لم يحض روا حلقة البیعة وخالفکم    وزوجتهوهذا منص وص أيض ا فنن العباس وأوالده وعلیاً  

 63 .أصحاب السقیفة

شلده( که همانا ابن عباآ و فرزندانش، علی علیه السلالم و همسلرش و این نیز منصلوص اسلت )با روایات ثابت 

فرزندانش در حلقه بیعت حاضلر نشلدند و اصلحاب سلقیفه نیز با شلما مخالفت کردند )و خواسلتار خالفت غیر 

 ابی بکر بودند(.

ودن  عدم بیعت و خشللم دائمی حضللرت فاطمه علیها السللالم از خالفت ابوبکر نشللان از غیر مشللرو  ب  نتیجه:

 .دارد وحکومت ا

 
یت اید و در مةقاا با پدرم ای ش ما دو نفر ش کاگیرم که ش ما دو نفر مرا اییت و ناراحت کردهپس من خدا و فرش تگان را ش اهد می  - 61

 17ص  ،1اْلمامة والسیاسة، ج خواهم کرد. به خدا قسم پس ای هر نمای بر شما نفرین خواهم کرد. 
  326ص  3شرح صحیح البخاري البن بطال ج  - 62

 18، ص 1الغزالي، سر  العالمین وکشف ما في الدارین، ج  - 63
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و سلوالی که بی پاسلخ مانده اینسلتکه طبق اعتقاد ایشلان هر کس بمیرد و امام زمانش را نشلناسلد و بمیرد به  

 مرگ جاهلی مرده است .

 حال می پرسیم  امام حضرت زهرا)آ( که باری تعالی به رضایت وی راضی می شود کیست؟

 

 1سوال   1ج   ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 چرا حضرت علی ) ع ( بعد از به دست گرفتن حکومت فدک را پس نگرفتند ؟  -12

 
که باید در ان تامل کنیم ان اسلت که اهل بیت علیهم السلالم در تمام مراحل زندگی مبارک    یکی از حقایقی

ان ها ، مصلحت اسالم و مسلمین و حفظ دین را در الویت کار خود قرار داده بودند . لذا جان و مال و خانواده 

 ی خود را برای حفظ اسالم تقدیم می کردند . 

) ص ( مسلیری که پیامبر برای ان ها معین کرده بودند را کنار گذاشلتند و  جامعه اسلالمی بعد از وفات پیامبر

به جای خلیفه ی به حق پیامبر کسلانی روی کار امدند که صلالحیت نداشلتند و به سلبب ان ها بسلیاری از 

احکام دینی و شلریعت اسلالمی گرفتار بدعت های زیادی شده بودند ، اگر امام بخواهد گذشته را اصالح کند و 

 بدعت ها را برگرداند جامعه ان روز تاب و تحمل ان را ندارد . 

.  کلّ سنن رسول اللّه قد غیّرت حتی الصالة امام شافعی در کتاب ام از وهب بن کیسان نقل می کند :  

 .یعنی تمام سنت و شریعت پیامبر گرامی حتی نماز هم تغییر یافته است    .۱/20۸کتاب اسم:

ن  مالک  از جدش  مالک  بالصالة. قل می کند که گفته:  امام  النداء  إال  الناس  ما أعرف شیئاً مما أدرکت 

حسن بصری از علما وفقهای    . از مردم جز دعوت به نماز ، چیزی را نمی بینم .  ۱/۱22وشرحه:    ۱/93  الموطّأ:

بیان  . جامع  لو خرج علیکم أصحاب رسول اللّه ما عَرَفوا منکم إالّ قبلکتمبزرگ اهل سنت می گوید:  

اگر صحابه پیامبر به میان شما بیاید از اسالم شما جزاین که به طرف قبله می ایستید چیز      . 2/2۴۴العلم:  

 .  دیگری مشاهده نخواهد کرد 

بخاری در صحیح خود از عمران بن حصین صحابی پیامبرکه در بصره وقتی پشت سر علی بن ابی طالب علیه   

   ز علی یاد آور نمازی است که با پیامبر گرامی  به جای می آوردیم. السالم نماز می خواند ، می گوید: نما

عن عمران بن حُصین قال : صلّی مع علی بالبصرة فقال: ذَکَّرنا هذا الرجل صالة کنّا نصلّیها مع رسول 

 .   200/ 1( ، 784ح 161اللّه صلی اللّه علیه وسلم. صحیح البخاری: )

صلیت خلف علی بن أبی طالب أنا    اللّه نقل می کند که می گوید:ومشابه این روایت را از طرف بن عبد  

وعمران بن حصین فکان إذا سجد کبر وإذا رفع رأسه کبر وإذا نهض من الرکعتین کبر فلما قضی  
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الصلوات أخذ بیدی عمران بن حصین فقال : لقد ذکّرنی هذا صالة محمد صلی اللّه علیه وسلم أو قال 

 ،    191/ 1( ، 786ح   162د صلی اللّه علیه وسلم. صحیح البخاری: ): لقد صلّی بنا صلواة محم

ودر صحیح مسلم آمده: عن مُطَرِّف قال : صلیت أنا وعِمران بن حُصین خلف علی بن أبی طالب فکان إنا سجد  

  لقد صلی بنا هذاکبر وإنا نه  من الرکعتین کبر فلما انصرفنا من الصالة قال : أخذ عمران بیدی ، ثم قال : 

صالة محمد صلی اللّه علیه وسلم أو قال : قد ذکّرنی هذا صالة محمد صلی اللّه علیه وسلم. صحیح  

   (393ح  169/ 1،) 8/ 2مسلم: 

سوال : ایا در چنین وضعی ، امام مهدی )   ( می تواند گذشته را اصالح کند ؟ و ایا اگر برای اصالح و مطالبه  

 کرد ؟ اقدام می کردند جامعه با او همراهی می 

به عنوان نمونه: نماز تراویح که توسط خلیفه دوم تاسیس شد و بنا به نقل بخاری عمربا صراحت گفت: نعم  

. حضرت علی علیه السالم در زمان حکومت خویش     3۴2ص    ۱البدعة چه بدعت خوبی است . صحیح بخاری ج  

عت ، جلوگیری کند ولی مردم همه  به امام حسن دستور داد که مردم را از خواندن این نماز مستحبی به جما

فریاد در آوردند : وا عمراه ، وا عمراه ، به دنبال آن حضرت امیر علیه السالم فرمود: قل لهم صلوا به آنان بگویید  

 به هرنحوی که می خواهید نماز بخواهید . 

 

 

تناقض    ش اني)ع( در ش هادت حض رت زهرا )س( با ش جاعت ا یس کوت امام علآيا-13

 ؟ داردن

سلکوت امام علی) ( در برابر خلفا در راسلتای حفظ دین و وحدت اسلالمی و فراهم نبودن شلرایط قیام بود. از 

آن  .هایی که بر خاندان ایشلان روا داشلته شلد، شلکایت کردند این رو آن حضلرت بارها از وضلع موجود و ملم

من " :اند خطبه اشلقشلقیها از کتاب نهج البالغه، خود علل سلکوتشلان در برابر خلفا را بیان کردهحضلرت، در  

ردای خالفت را رها سلاختم، دامن خود را از آن در پیچیدم )کنار رفتم(، در حالی که در این اندیشله فرو رفته  

رم( و یا در این محیط پرخفقان و بودم که آیا با دسللت تنها )بدون یاور( به پاخیزم )و حق خود و مردم را بگی

اند، صللبر کنم؟ محیطی که پیران را فرسللوده، جوانان را پیر و مردان با ایمان را مانند ملمتی که پدید آورده

تر اسلت، شلکیبایی دارد. )عاقبت( دیدم بردباری و صلبر، به عقل و خِرَد نزدیکواپسلین دم زندگی به رنج وا می

دیدم میراثم را به دم که خار در چشلم و اسلتخوان در گلو دارد، با چشلم خود میمانورزیدم، ولی به کسلی می

 64. برند غارت می

 
 .نهج البةغه، خطبه شقشقیه - 64
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این سخنان را امام در وضعی بیان کردند که دین اسالم در خطر بود و جهان اسالم نیز نیاز به وحدت داشت،  

ان اسلللالم را تهدید زیرا هم در حوزه اسلللالم عواملی تهدید کننده وجود داشلللت و هم دشلللمن خارجی جه

 :توان به این ترتیب دسته بندی کردخطرها را می .کردمی

) ( با توسلل به قدرت و قیام مسللحانه درصلدد قبضله حکومت و اگر حضلرت علی -1

آمدند، بسللیاری از عزیزانی را که از جان و دل به امامت و رهبری ایشللان معتقد  خالفت بر می

 در دست غاصبان خواهد ماند. وحکومت نیز  دادند بودند، از دست می
هلای آخر عمر پیلامبر)ص(  هلا و قبلایلی کله در سلللالاز آن جلا کله بسلللیلاری از گروه -2

های سزم اسلالمی را ندیده بودند، پرچم اارتدادا و بازگشلت مسللمان شلده بودند، هنوز آموزش 

ند و این کردافراشللتند و بنابراین عمال با حکومت اسللالمی مخالفت میبه بت پرسللتی را برمی

 6۵نهج البالغه روایت شده است .امیرالمومنین در  از که خطری جدی بود
عالوه بر خطر مرتدین، مدعیان نبوت و پیامبران دروغین مانند امسلللیمه کذابا،  -3

اطلیحها و اسلجاحا نیز در صلحنه ماهر شلده و هر کدام طرفداران و نیروهایی دور خود گرد  

مدینه را داشللتند که با همکاری و اتحاد مسلللمانان پس از زحماتی آوردند و قصللد حمله به  

) ( در جای دیگر از حفظ . در چنین وضلعی بود که امام علی.  نیروهای آنان شلکسلت خوردند 

کردم که عرب خالفت را به خدا سلوگند، هرگز فکر نمی " :دین و وحدت اسلالمی سلخن گفتند 

آن بلاز دارد. مرا بله تعجلب وانلداشلللت جز توجله مردم بله از خلانلدان پیلامبر )ص( بگیرد یلا مرا از 

فشللردند. از این رو، دسللت نگاه داشللتم. دیدم که  دیگری که دسللت او را به عنوان بیعت می

خواهند آیین محمد)ص( را محو کنند. ترسلیدم که  اند و میگروهی از مردم از اسلالم بازگشلته

و ویرانی در پیکر آن مشلاهده کنم که مصلیبت و  اگر به یاری اسلالم و مسللمانان نشلتابم، رخنه  

ای است که به زودی مانند سراب یا ابر از تر از حکومت چند روزهاندوه آن بر من باستر و بزرگ

رود. پس به مقابله با این حوادث برخاسللتم. مسلللمانان را یاری کردم تا آن که باطل میان می

 66.محو شد و آرامش به آغوش اسالم بازگشت

 
توانسلللت ملایله نگرانی دیگری برای جبهله خطر حملله احتملالی رومیلان نیز می -4

مسللمانان باشلد؛ زیرا تا آن زمان مسللمانان سله بار با رومیان رو در رو درگیر شلده بودند و آنان 

 
مر  - 65 و  ا یر هر تذ

ی  ر هر ا  کر ادر د  عر
ر
م  ق کک تر یَّ لذ نَّ بر الر ولذ

ر
ه  أ یَّ بذ

ه نر ثر اللَّ عر  57ص نهج البةغة  . ) ص ( -بر
 .62ی نامه البةغهنهج - 66
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کردند و در پی فرصللتی بودند که به مرکز اسللالم حمله مسلللمانان را خطری جدی تلقی می

 .کنند 

شلود که چرا امام) ( بعد از آن که مکرر حق خود را درخواسلت  کات یاد شلده، روشلن میبا در نظر گرفتن ن

کرد و شلللدیدا بر غاصلللبان حقش اعتراض کرد، اما صلللبر را بر قیام ترجیح داد و با صلللبر، تحمل، تدبیر و 

 دوراندیشی، جامعه اسالمی را از خطرهای بزرگ نجات داد. 

ها قصللد تعرض به همسللرش را داشللتند، از خود  امیرمامنان در مرحله اول و زمانى که آنولی با این همه  

واکنش نشلان داد و با عمر مقابله شلدیدی کردند، عمر را بر زمین زد، با مشلت به صلورت و گردن او کوبید؛ اما 

) پیشله کرد.    از آن جایى که مأمور به صلبر بود از ادامه مخاصلمه منصلرف و طبق فرمان رسلول خدا)ص( صلبر

ها بفهماند که اگر مأمور به خواسلت به آندر حقیقت با این کار مىکه برخی از اسلباب آن در باس نکر شلد ( 

اش بگذراند؛ کرد که این فکر را حتى از مخیلهشلکیبائى نبودم و فرمان خدا غیر از این بود، کسلى جرأت نمى

اسلللت. سللللیم بن قیس هاللى که از یاران مخل     هاى الهى بودهاما آن حضلللرت مثل همیشللله تابع فرمان

 نویسد:امیرمامنان ) ( است، در این باره مى

  بینى  بر  و  زد  زمین  بر  و  کشید  شدت  به  را  او  و  گرفت  را  عمر  گریبان  و برخاست  جا  از  ناگهان  السّالم  علیه  علی

افتاد،   بود  کرده  او  به  که  وصللیتى  پیامبر )ص(  و به یاد سللخن  ولى بکشللد؛  را  او خواسللت و  کوبید   گردنش  و

 پیامبر  که  عهدى  مقدرّات الهى و  اگر  نمود،  مبعوث  پیامبرى  به را  محمّد   آنکه  به  قسلم  صُلهاک پسلر  اى  فرمود:

  6۷شوى. داخل من خانه به توانىنمى تو که دانستىمى ،است، نبود بسته من با

ممکن اسلت مخالف بگوید  که  دسلتور صلبر به علی ) ( توسلط پیامبر از درو  ها و بدعتهای  شلیعیان اسلت  . 

در پاسللخ  باید گفت که  این حقیقت  در کتب  مخالفین  نیز با سللند صللحیح  نکر شللده اسللت  . احمد بن 

 حنبل  در مسند خود روایت  کرده است : 

]ق ال عب د اهلل بن أحم دح: ح دثنی محم د بن أبی بکر المق دّمی ح دثن ا فُض  ی ل بن س  لیم ان، يعنى   

النُمیری، ح دثن ا محم د بن أبی يحیى عن اي اس بن عمرو األس  لمی عن علی بن أبی ط ال ب ق ال: ق ال 

إنه س یکون بعدی اختالف أو أمر، فنن اس تطعتَ أن تکون  ": -ص لى اهلل علیه وس لم   -رس ول اهلل 

 68. "سَّلْم فافعلال

 
بر  -  67 ثر ور ي    فر لذ

ذر   )علیه الس   ةم(  عر خر
ر
أ هذ   فر یبذ ةبذ

تر مَّ   بذ هک   ثک رر تر هک   نر عر رر ص   ر    فر
ر
أ جر ور هک   ور فر ن 

ر
هک  أ تر بر

ر
ق رر مَّ   ور هر هذ  ور لذ

ت  قر رر   بذ کر ذر لر   فر و 
ر
ولذ   ق س   ک هذ   رر

اللَّ
ا  )ص( مر اهک  ور ص ر و 

ر
هذ  أ الر   بذ قر ي  فر ذذ

الَّ مر  ور رَّ داب  کر مَّ حر اذ   مک وَّ بک النُّ ا  بذ نر   یر اكر   اب  هر و    ص ک تاب   ال لر نر   کذ هذ   مذ
قر  اللَّ بر د    س ر ه  عر هک   ور در هذ

يَّ   عر لر ولک   لذ س ک هذ   رر
  )ص( اللَّ

تر  م  لذ عر كر  لر نَّ
ر
لک  ال أ خک د  ي.  تر تذ ی   568ص ،کتاب سلیم بن قیس الهةليبر

  469ص  1ج أحمد  االمام  مسند - 68
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علی بن ابی طالب می فرماید ، رسللول خدا )ص( به من فرمود : پس از من  اختالف و امری اتفا  می افتد ، 

 اگر توانستی  صبر  و مسالمت کنی پس انجام بده . 

 

   69احمد شاکر  در تحقیق خود بر روایات  مسند احمد بن حنبل  روایت فو   را صحیح دانسته است.

 

 

ظل  ىرده   ) ص (  و آل   آيا جايز استتك ى تت  عا  كنك ىنه  ى  ضر  متترد و آل    آ _  14
 اسك؟  

  
   آری لعنت خدا بر همه آنها باد ای اولشان تا آخرشان .

بر همین مبن ا پروردگ ار    ،کرده اس   ت    بی ان ت قرآن کریم بص   راح ت و طی آی اا یی ادی  لعن ت کردن را ج ایز
  را   ر ) ص ( المین و کایبین را لعنت کرده اس ت . همننین کس انی که پیامب  جهانیان در قرآن کریم کافرین،

 ؤ   نفرمود  و  دادن د لعن ت کرده اس   تار میی آ
 
      عستتتؤ  ت

ل
 ن  ا لت

ؤ
ُ ْذ َ  يؤ ي ِِ

َّ
ا      : ِإنَّ ا ت هت  ِِ  ا تْ يذ  

 ؤ
ل
هؤ ذ ا لت ن  ك 

 
 

ِههنآ )ا زاب/ اضآ وؤ
 

ِ هؤ ذ ع 
 
ع  َّ  

 
ِة    أ آنان که خدا و رس ول  را )با عص یان و مخالفت(   کیعنی ت (57اْلذِخر 

آخرا لعن کرد )وای رحم ت خود دور گردان د( و برای آن ان ع ذابی ب ا یل ت و   آیار و ایی ت کنن د خ دا آنه ا را در دنی ا و
 لعنت کرده است . ین و بسیاری ای ن ایر آنها را همساخته است.  همننان منافقین و فاسق  خواری مهیا

متعال لعنت کردن را مجای دانس  ته و دش  نام دادن را نهی    فهمیم که خداوندبنابراین ما ای این آیاا ع یم می 
ینر می 108خداوند تعالی در س  وره انعام آیه  کرده اس  ت، ذذ

وا الَّ بُّ س  ک بُّ   فرماید ت ور ال تر س  ک یر هذ فر
ونر الل  عک د  وآ یر د  هذ عر

وا اللَّ
دانن د دش   ن ام ن دهی د ت ا مب ادا آنه ا ای روی  لم و خ دا می  کیعنیت )ش   م ا مؤمن ان( ب ه آنن ه ک ه مش   رک ان آنه ا را

  ند فرمود ) ع ( مرد دالور بزرگ اس ةم حض را امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب جهالت خدا را دش نام دهند.  و
ابین ت ی أکره لکم أن تکونوا س ب  باش ید )نهج البةغه /  گانت من بیزارم ای اینکه ش ما ای دش نام دهندهیعنی   لن 

   (.206خطبه 
یابیم که رس ول  قرآن کریم اس ت ،  در می  کنیم که در حقیقت ش رحی برما وقتی که به س نت نبوی مراجعه می

نمود.   هم لعنتکردند لعنت کرد  و بنی امیه را  س ااه اس امه خودداری می  کس انی را که ای حض ور در  )ص( خدا  
همننین بعض ی    ) ص (اس ت . پیامبر خدا    ای که قرآن کریم ای آنها بعنوان ش جره ملعونه تعبیر کردهامیهبنی

 
 همان  - 69
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باش د  بنابراین لعنت کردن این اش خاص اگر بر مبنای دلیل و برهانی مس تند  ندای اص حاب خود را هم لعن کرد
 اشکال است .بی

رس ول  را آیار دهند آنان لعنت ش دگانی در دنیا و آخرا بوده    قرآن کریم تص ریح کرده که آن کس انی که خدا و 
 برای آنان عذابی با یلت و خواری مهیا کرده است .  و خداوند

  فرمود ت من آیی ف اطم ة فق د آیانی کیعنیت هر کس ف اطم ه را آیار ده د یقین ز مرا آیار   هم   ) ص (رس   ول خ دا   
کیعنیت       و سلم لمن سالمکم فرمود ت أنا حرب لمن حاربکم   به اهل بیت خود   ) ص (است . رسول خدا  داده

وریم .  ورید مس المت میکس ی که با ش ما مس المت می  من با هرکس که با ش ما بجنگد من در جن  هس تم و با
آیه   گونه که در ش د همانبامی   ) ص (  نفس رس ول خدا ) ع (نموده که حض را علی   خداوند متعال هم بیان

 مباهله آمده است .  
هس تند   ) ص (نفس رس ول خدا  علیهم الس ةم  که اهل بیت ش ده  ای طریق آیاا قرآن کریم و س نت نبوی ثابت

آیار داده اس  ت و   آیار دهد در حقیقت رس  ول خدارا را  هرکس اهل بیت   ) ص (  رس  ول خدا  و بر طبق فرمای 
بنابراین ت کس انی که در حق اهل  ،آیار داده اس ت   ر دهد یقینز خدای تعالی رارا آیا  ) ص (هرکس رس ول خدا  

باد    دنیا و آخرا هس تند، پس لعنت خدا بر آنها ای اولین آنها تا آخرین ش ان  اند لعنت ش دگانی دربیت  لم کرده
. 

    23سوال   1 ج  ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

آيا داس تان خواس تگاری امام علی از دختر ابوجهل و غض بناک کردن حض رت    -15

 ؟زهرا)س( در اين قضیه صحت دارد

 

روایت سلاز  بنی   ازدواج  امام علی ) (  از دختر  ابوجهل  یکی دیگر از درو  های سلاخته و پرداخته  دسلتگاه  

شلیخ صلدو  د رکتاب   .افسلانه انعان دارند اهل بیت علیهم السلالم به درو  و افسلانه بودن  این  امیه  اسلت که  

 امالی  روایت می کند :

الٍِح عَنْ  أَبِی عَنِ ابْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مَُحمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَ

ادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مَُحمَّدٍ علیهما الس الم:... قَا ادِقِ علیه الس الم يَا عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ الص َّ لَ عَلْقَمَةُ فَقُلْتُ لِلص َّ

یه السالم: يَا ابْنَ رَسُ ولِ اللَّهِ! إِنَّ النَّاسَ يَنْسُ بُونَنَا إِلَى عَظَائِمِ الْأُمُورِ وَقَدْ ضَ اقَتْ بِذَلِكَ صُ دُورُنَا فَقَالَ عل
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تُضْ بَطُ وَکَیْفَ تَسْ لَمُونَ مِمَّا لَمْ يَسْ لَمْ مِنْهُ أَنْبِیَاءُ اللَّهِ    عَلْقَمَةُ إِنَّ رِضَ ا النَّاسِ لَا يُمْلَكُ وَأَلْسِ نَتَهُمْ لَا

بُوا  وَرُسُ لُهُ وَحَُجُج اللَّهِ علیهم الس الم أَ لَمْ يَنْسُ بُوا يُوسُ فَ علیه الس الم إِلَى أَنَّهُ هَمَّ بِالزِّنَا أَ لَمْ يَنْسُ  

نَظَرَ   ذُنُوبِهِ أَ لَمْ يَنْسُ بُوا دَاوُدَ علیه الس الم إِلَى أَنَّهُ تَبِعَ الطَّیْرَ حَتَّىأَيُّوبَ علیه الس الم إِلَى أَنَّهُ ابْتُلِیَ بِ

یَاءِ  إِلَى امْرَأَِة أُورِيَا فَهَوَاهَا وَأَنَّهُ قَدَّمَ زَوْجَهَا أَمَامَ التَّابُوتِ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ تَزَوَّجَ بِهَا.... وَ مَا قَالُوا فِی الْأَوْص  ِ

أَنَّهُ کَانَ ثَرُ مِنْ ذَلِكَ أَ لَمْ يَنْسُ بُوا سَ یِّدَ الْأَوْصِ یَاءِ علیهم الس الم إِلَى أَنَّهُ کَانَ يَطْلُبُ الدُّنْیَا وَالْمُلْكَ وَأَکْ

کُونِ وَأَنَّهُ يَسْ فِكُ دِمَاءَ الْمُسْ لِمِینَ بِغَیْرِ حِلِّهَا وَأَنَّهُ لَوْ کَا نَ فِیهِ خَیْر  مَا أُمِرَ خَالِدُ يُؤْثِرُ الْفِتْنَةَ عَلَى الس ُّ

أَ لَمْ يَنْسُ بُوُه إِلَى أَنَّهُ علیه الس الم أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ أَبِی جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ  بْنُ الْوَلِیدِ بِضَ رْبِ عُنُقِه

رِ إِلَى الْمُسْ لِمِینَ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً علیها الس الم وَأَنَّ رَسُ ولَ اللَّهِ ص لی اهلل علیه وآله شَ کَاُه عَلَى الْمِنْبَ

عَة  مِنِّی فَمَنْ آ ذَاهَا فَقَدْ آذَانِی وَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ عَدُوِّ اللَّهِ عَلَى ابْنَةِ نَبِیِّ اللَّهِ أَلَا إِنَّ فَاطِمَةَ بَض  ْ

 70. یسَرَّهَا فَقَدْ سَرَّنِی وَمَنْ غَاظَهَا فَقَدْ غَاظَنِ

گوید: به امام صللاد  علیه السللالم عرض کردم: اى فرزند رسللول خدا  مردم به ما کارهاى زشللتى علقمه مى

شلویم فرمود: اى علقمه انسلان نمیتواند نسلبت میدهند؛ به طورى که سلینه ما تنن شلده و شلدیداً ناراحت مى

مانید از چیزى که انبیاء و پیامبران مىها را بگیرد. چگونه سلالم خشلنودى مردم را جلب نموده و جلو زبان آن

و اوصلیاء علیهم السلالم از او سلالم نماندند. آیا به یوسلف نسلبت ندادند که او تصلمیم گرفت که زنا کند؟ آیا در 

ها دچار گشللت؟ آیا در حق داوود پیغمبر نگفتند که او باره ایوب نگفتند که او از اثر گناهانش به آن مصللیبت

ا تا اینکه چشلمش بزن اوریا افتاد و دلباخته او شلد و به منظور رسلیدن به هدف خود شلوهر دنبال کرد پرنده ر

آن زن را در جلو جبهه جنن پیشلاپیش تابوت قرار داد تا اینکه کشلته شلد سلپس با آن زن ازدواج کرد؟.... آیا 

بق هواى نفس در باره حضلرتش نگفتند که او در باره پسلر عمش علی علیه السلالم نظر خصلوصلى دارد و ط

 خود سلخن میگوید تا اینکه خداوند درو  آنان را روشلن سلاخت و این آیه را نازل فرمود وَ ما یَنقطِقُ عَنِ القهَوى

 ؟... إِنق هُوَ إِلَّا وَحقى یُوحى

ى و در باره اوصلیاء بیش از اینها گفتند. آیا نسلبت ندادند به سلید اوصلیاء علیهم السلالم که او طالب دنیا و در پ

که او همیشله در صلدد فتنه و آشلوب اسلت و سلکون و آرامش اجتما  را دوسلت خالفت و سللطنت اسلت و این

ریزد و اینکه اگر او مرد خوبى بود خالد بن ولید را مأمور  ندارد. و اینکله او خون مسللللملانان را بدون جهلت مى

 کشتن او نمیکردند.

با داشتن فاطمه زهرا علیها سالم ازدواج کند و اینکه پیامبر خواهد با دختر ابوجهل  آیا نسبت ندادند که او مى

در حضلور مسللمین باسى منبر از او شلکایت کرد و فرمود: ا مردم  علی تصلمیم گرفته دختر دشلمن خدا را بر 
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سلر دختر پیامبر خدا بیاورد. آگاه باشلید فاطمه پاره تن من اسلت هر که او را آزار دهد مرا آزاد داده و هر که  

 را خوشحال کند مرا خوشحال کرده و هر که او را بخشم آورد مرا بخشم آورده استا. او

 

در تمام روایاتى که  مخالفین به ویژه در صلحیح بخارى و مسللم نکر کرده اند ، سلند به فردى   از جهت دیگر

خوارج با   به نام مسلور بن مخرمه میرسلد که براى اثبات دشلمنى مسلور بن مخرمة با اهل بیت  همین بس که

 دانستند.او رابطه خوبى داشته و او را از خودشان مى

 نویسد:نهبى در ترجمه مسور بن مخرمه مى

 71تغشاه وينتحلونه.  حالخوارج]قال الزبیر بن بکار: کانت 

 دانستند.خوارج او را تحویل گرفته و ازخودشان مى

 فرستاد. شنید، براو دردود مىهمچنین او از طرفداران معاویه بود به حدى که هر وقت نام معاویه را مى

 نویسد:نهبى در سیر اعالم النبالء در این باره مى

 72قال عروة: فلم أسمع المسور ذکر معاوية إال صلى علیه. 

 . از مسور نشنیدم که یادى از معاویه به کند و بر او درود نفرستد 

 توان در حق اهل بیت علیهم السالم پذیرفت؟آیا روایت چنین شخصى را مى

اند بسللیار جالب و همچنین نگاهى به شللرایط سللنى راوى بر اسللاآ آن چه عالمان رجال اهل سللنت گفته

شنیدنى است. مسور بن مخرمه، در سال دوم هجرت در مکه به دنیا آمده و در سال هشتم هجرت وارد مدینه  

اند که قضلیه خواسلتگارى از دختر ابوجهل نیز در سلال هشلتم هجرى بوده؛  اسلت. از طرف دیگر نقل کردهشلده 

، تنها شلش سلال بیشلتر نداشلته اسلت. با این حال او تنها راوی این یعنى مسلور بن مخرمه در زمان وقو  قضلیه

 افسانه می باشد 

 نویسد:ابن حجر عسقالنى در اإلصابة مى

بکیر وکان مولده بعد الهجرة بس  نتین وقدم المدينة فی ذی الحجة بعد الفتح س  نة  قال يحیى بن 

 ۷3 ثمان وهو غالم أيفع بن ست سنین. 

مسلور دو سلال پس از هجرت به دنیا آمد و پس ازفتح مکه در ماه نى حجه سلال هشلتم وارد مدینه شلد که  

 عمرش شش سال بیشتر نبود.

 
 391ص  ،3سیر أعةم النبةء، ج  - 71
 392، ص 3ج  همان، - 72
 119، ص 6اْلصابة في تمییز الصحابة، ج  - 73
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بهره بوده؛  ن زمانى که او در مدینه بود، از درک مسلائل ابتدایى بیطبق روایت صلحیح مسللم، در هما  از طرفی

پوشللانده اسللت و باک از جمله آن که، عورت خود را از مردم و حتى از رسللول خدا صلللى اهلل علیه وآله نمى

 نداشته است که برهنه در میان مردم راه برود .
  ؟جیه نمودتو او را در شش سالگیعقلی توان بلو  از این رو، چگونه مى

وَرِ بْنِ مَْخرَمَ ةَ، قَ الَ أَقْبَلْ تُ بَِحَجر أَحْمِلُ هُ ثَقِی ل وَعَلَىَّ إِزَار  خَفِیف ، قَ الَ، فَ انْحَ لَّ إِزَ ارِی وَمَعِیَ  عَنِ الْمِس  ْ

اهلل علیه وس لم »ارْجِعْ   الَْحَجرُ لَمْ أَسْ تَطِعْ أَنْ أَضَ عَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِ عِهِ فَقَالَ رَسُ ولُ اللَّهِ ص لى

 74إِلَى ثَوْبِكَ فَُخذُْه واَلَ تَمْشُوا عُرَاًة «. 

گوید: سلنن بزرگى بر داشلته بودم تا ببرم، لنن از کمرم باز شلد و نتوانسلتم سلنن را زمین بگذارم و مسلور مى

(  رسلول خدا )ص گذاشلتم، رسلیدم،  همین طور به راه خود ادامه دادم تا اینکه به جایى که باید سلنن را مى

 فرمود: نزد لباست برگرد و آن را بگیر و لخت راه نروید.

با توجه به مطالب فو   روایت  خواسلللتگاری امام علی ) (  از دختر ابی جهل  حتی  در کتب مخالفین  پس 

 نیز فاقد هرگونه اعتبار است . 

 31سوال   1ج   ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

طَفَ اکِ عَلَى نِس  َ اءِ الْعَ الَمِینَه »  آي  طبق  -16 طَفَ اکِ وَطَهَّرَکِ وَاص  ْ   « يَ امَرْيَمُ إِنَّ اللَّ هَ اص  ْ

کند که حض رت    یادعا م  عهیچگونه ش   ، پساس ت    ميحض رت مر برگزيده زنان جهان

 ؟ سرور زنان جهان می باشد! فاطمه )س(

یه یعنی جهانیان زمان خود حضرت مریم  می باشد رده اند که لفظ)العالمین(در این آاهل سنت هم اعتراف ک

خرین ، علملای اهل سلللنلت و وهابیلت نیز به  این حقیقلت اعتراف کرده اند ماننلد آونه تملام جهلانیلان از اولین و

  در تفسیر خود نیل آیه  شریفه . 77و ابن عثیمین سلفی 76وسی، آل 75،شوکانی

 آلوسی سلفی در تفسیر خود می نویسد :

 رواه الحرُ بن أسامة فی مسنده بسند صحیح لکنه مرسل »مريم خیر نساء عالمها« وما

 
 341، ح268، ص 1، ج صحیح مسلم - 74
  563ص   1فتح القدیر ج  - 75
  149ص  2روح المعانی ج  - 76
  256تفسیر القرآن الکریم ، تفسیر سوره آل عمران ، ص   - 77
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  -إلیه والذی أمیل    -وإلى هذا ذهب أبو جعفر رض ی اهلل تعالى عنه وهو المش هور عن أئمة أهل البیت

أن فاطمة البتول أفض ل النس اء المتقدمات والمتأخرات من حیث إنها بض عة رس ول اهلل ص لّى اهلل 

 78تعالى علیه وسلم بل ومن حیثیات أخر أيضا، 

آنچه حرث بن اسلامه در مسلند خود با سلند صلحیح ولی مرسلل  روایت  کرده اسلت این اسلت که رسلول خدا 

صر خود است ، این نظریه  دیدگاه  امام محمد باقر  علیه السالم است )ص( فرموده اسلت : مریم سرور زنان  ع

که از ائمه اهل بیت  علیهم السلالم  مشلهور اسلت  و دیدگاه من ) آلوسلی( این اسلت که  حضلرت فاطمه  )آ( 

د  برترین زنان متقدم و متاخر اسلت چرا که او  پاره تن پیامبر اسلت و ادله دیگری برای برتری ایشلان وجود دار 

. 

رَائِیلَ انقکُرُوا نِعقمَتِیَ الَّتِی  در قران امده که  بنی اسللرائیل به همه جهانیان برتری داده شللده اند)) }یَابَنِی إِسللق

لقتُکُمق عَلَى القعَالَمِینَ] ]البقرة:   (( ولی در ایه دیگر در مورد امت نبی اکرم)ص( می [۴۷أَنقعَمقتُ عَلَیقکُمق وَأَنِّی فَضللَّ

(( بنلابراین برتری بنی اسلللرائیلل مربوط بله زملان [۱۱0}کُنقتُمق خَیقرَ أُمَّلة  أُخقرِجَلتق لِلنَّلاِآ] ]آل عمران: فرملایلد))

 خود شان است.

 

که   نیز از رسول خدا )ص( روایت شده است مثل صلحیح بخاری  در کتاب های معتبر اهل سلنت   عالوه بر این

حضرت مریم سالم اهلل علیها را هم که بهشتی هستند   که قطعا  79استحضرت فاطمه )آ( سرور زنان بهشت  

 را شامل می شود. 

 بنابراين سرور زنان بهشت کسی است که در عالم وجود سرور تمام زنان است. 

   2 سوال  1ج   ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

 کرد !؟ عتی)ع( ب یامام عل ايآ -17

 
خیر این مسلاله ثابت نیسلت به همین خاطر شلیخ مفید رحمه اهلل علیه که ازبزرگان علمای تاریخ تشلیع اسلت 

 می نویسد :

 
 (149/ 2روح المعاني )، تفسیر ايلوسي  - 78
  209ص  4صحیح بخاري ج .  وقال النبي صلی الله علیه وسلم فاطمة سیدا نساء أهل الجنة - 79
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  80محققان امامیه فر موده اند که حضرت یک لحظه هم بیعت نکرده اند. 

در ادامه فرازهایی از نهج این حقیقت  را در نهج البالغه و در فرمایش امیرالمومنین بوضلوح می توان  یافت ، 

 البالغه را نقل خواهیم کرد .

 ایشان  می فرماید: 

حتّى إنا قب  اللَّه رسوله صلَّى اللَّه علیه و آله ، رجع قوم على األعقاب ، و غالتهم السّبل ، و اتّکلوا على الوسئج 

بب الَّذی أمروا بمودّته ، و نقلوا ا لبناء عن رصّ أسللاسلله ، فبنوه فی غیر ، و وصلللوا غیر الرّحم ، و هجروا السللّ

کرة ، على  موضللعه . معادن کلّ خطیئة ، و أبواب کلّ ضللارب فی غمرة . قد ماروا فی الحیرة ، و نهلوا فی السللّ

 ۸۱سنّة من آل فرعون : من منقطع إلى الّدنیا راکن ، أو مفار  للّدین مباین . .

، جمعى بله عقلب برگشلللتنلدو گمراهى آنهلا را منحرف  آن گلاه کله خلداونلد رسلللول خلدا را از این دنیلا برگرفلت  

سلاخت و به کسلانى که خود انتخاب کردند ، تکیه نمودندو با بیگانگان انس و الفت گرفتند و دورى گزیدند از 

بر   ی خودآنچله کله ملأمور بله محبلت آن بودنلدو بنلاء را از اسلللاآ محکم آن ، برکنلدنلد و در غیر محلل حقیق

نلدآنلان هملاننلد فرعونیلان در وادى  بود  فتنله جو و آشلللوبگر  هر  ایى بودنلد و پنلاهگلاهنهلادنلدآنلان معلادن هر خطل

برخى از آنان از آخرت بریده به دنیا گرویده و بآن تکیه    و در غفلت مستى فرو رفته در غفلت  حیرت سرگردان

 کرده و برخى دیگر از دین جدا گشته و حالت خصومت با دین به خود گرفته

 

 و می فرماید :

اللَّه ما زلت مدفوعا عن حقّی ، مسللتأثرا علیّ ، منذ قب  اللَّه نبیّه صلللَّى اللَّه علیه و سلللَّم حتّى یوم النّاآ   فو

 ۸2. هذا

سلللوگند به خدا ، من از آن هنگام که خداوند متعال پیامبرش را به پیشلللگاه خود خوانده اسلللت تا به امروز  

 لمرو اختصاصى من به تاختن در آمده اند همیشه از حق قانونى خود رانده شده دیگران در ق

 در فضیلت اهل بیت  می فرماید : ۱۴۴در خطبه  

أین الَّلذین زعموا أنّهم الرّاسلللخون فی العلم دوننلا ، کلذبلا و بغیلا علینلا ، أن رفعنلا اللَّله و وضلللعهم ، و أعطلانلا و 

األئمّة من قریش غرسلوا فی هذا حرمهم ، و أدخلنا و أخرجهم ، بنا یسلتعطى الهدى ، و یسلتجلى العمى . إنّ 

 البطن من هاشم ، س تصلح على سواهم ، و س تصلح الوسة من غیرهم .

 
 56ص  -الشیخ المفید  -الفصول المختارا .   مامة یقولون ت لم یبایع ساعة قطوالمحققون من أهل اْل - 80

  150نهج البةغه خطبه  - 81
 6همان خطبه  - 82
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کجا هستند کسانى که گمان مىکنند آنان هستند که در علم راسخاند . نه ماگمانى که درو  و تعدى بر حق 

فرموده و آنان را محروم ساخته استو خداوند سبحان ما را بلند و آنها را پست قرار داده و براى ما عطا  ما است

بوسللیلهء ما هدایت از خدا التماآ مىشللودو   ما را به عالم حق و حقیقت داخل و آنان را خارج نموده اسللت

ملمت و تاریکى مرتفع مىگرددقطعى اسلت که امامان از قریشلند که در این شلعبه از هاشلم کاشلته شلده اندو 

 امداران از غیر آل هاشم شایستگى ندارند .و زم امامت براى غیر آنان شایسته نیست

و بنابراین امام علی) (هیچ گاه بیعت نکرده اند بلکه بخاطر مصللحت امت اسلالمی با ایشلان مسلالمت نمودند  

أمور المسلمین ولم  لقد علمتم أنی أحق الناآ بها من غیری . وواهلل ألسللمن ما سللمتدر خطبه ای فرمودند:  

 وفضله ، وزهدا فیما تنافستموه من زخرفه وزبرجه اصة التماسا ألجر نلکیکن فیها جور إس علی خ

 ۱2۴ص  ۱ج  -خطب اإلمام علی )   (  -نهج البالغة 

 25سوال    1ج  ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

 وضوء. 5بخش 

 انند اهل سنت بوده ؟ مه اي عهیچگونه بوده ؟ مثل ش  امبریپ یوضو -18

 

سَُحوا بِرُءُوسِکُمْ  }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَيْدِيَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْ

  ح6{ ]المائدة: .. وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ 

فی وضلو در دو موضلو  کیفیت شلسلتن دسلتان وشلسلتن ویا مسلح سلر وپا در وضلو هسلت که در دو  بحث خال

 قسمت به این موضو  پرداخته می شود:

 کیفیت شستن دستان:-۱

 ایآرنج باشلد و    یراجع به جهت شلسلتن که از انگشلتان به سلو  فهیشلر  هیاتفا  نظر دارند که در آ  یو سلن  عهیشل

 سلتین  یدسلت تا مچ کافشلسلتن    یعنیکرده اسلت.   انیفقط مقدار سزم را ب  هینشلده اسلت و آ  یبالعکس، صلحبت

امام اوحدی از مفسلران بزرگ مخالفین در تفسلیر این آیه  تا آرنج شلسلته شلود.   د یبلکه با  سلت،یو تا کتف سزم ن

 می آورد:

علی ه من وقول ه: }وأي ديکم إلى المرافق{ هی جمع مرفق، وهو المک ان ال ذی يرتفق ب ه، أی: يتک أ  

الی د، وکثیر من النحويین يجعلون إلى ههن ا: بمعنى مع، ويوجبون غس  ل المرفق، وهو م ذه ب أکثر 

 العلماء. 
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از  اهل نحو    یادیشلود . و شلمار ز  یداده  م  هیاز دسلت که بر ان تک  ییجا  یعنیمرافق جمع مرفق  اسلت . 

 نیشلود . و ا  یمراه مرفق )ارنج ( شلسلته  مکه دسلت ه  یمعن نیالمرافق را  مع المرافق دانسلته اند . به ا  یال

 می باشد. علما شتریمذهب ب

المالف: أبو الحسن علی بن أحمد بن محمد بن علی الواحدی، النیسابوری،    -الوسیط فی تفسیر القرآن المجید 

 ۱۵9ص  2هل( ج ۴6۸الشافعی )المتوفى: 

داده اند، متوجه شلده اسلت که    حیرسلول اهلل )ص( را توضل  ی) ( که وضلوتیب هلا  اتیروا قیاز طر  عهیاما شل

اهل  اتیدر روا  ی. ولسلتین  حیانگشلتان باشلد و بالعکس صلح یو از آرنج به سلو نییاز باس به پا د یشلسلتن با

 نییاسلت. لذا مذهب اهل سلنت هر جور شلسلتن را چه از باس به پا  دهینرسل مسلاله   نیراجع به ا  یحیسلنت توضل

 ۸3.: ابتدا از انگشتان افضل استند یگو یدانداگر چه م یم حیصح باشد را باس به نییاز پا هو چ

حضرت      است ،که در کتاب های فقهی به آن استدسل شده  وجود دارد  روایت معتبر ومشهوری  اما نزد  شیعه  

 : اید می فرمداده و  کیفیت وضوی پیامبر ص را تعلیم ( )امام باقر 

الْیُسْ رَى فَغَرَفَ بِهَا مََِهَا ثُمَّ وَضَ عَه عَلَى مِرْفَقِه الْیُمْنَى وأَمَرَّ کَفَّه عَلَى سَ اعِدِه حَتَّى  ثُمَّ غَمَسَ يَدَه .. 

رَى وأَمَرَّ کَفَّ عَه عَلَى مِرْفَقِه الْیُس  ْ ابِعِه ثُمَّ غَرَفَ بِیَمِینِه مََِهَا فَوَض  َ ه عَلَى  جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَص  َ

 حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِه سَاعِدِه 

کشیدند ]بکسر میم و فتح فا یا بر عکس  }پس دست چپ را در آب کردند و او را پر از آب کردند و بر مرفق  ..

جارى  تا آن که آب را بر سلرهاى انگشلتان (یعنى دسلت را با آب به زیر آوردند و دسلت بر دسلت کشلیدند )

 ..ساختند 

 2۵ص  3ج  -الشیخ الکلینی  -مُشَکَّل ( الکافی ) 

 می نویسند:۷۷ص  ۱3ج  -العالمة المجلسی  -مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول عالمه مجلسی در 

 ا. حسن کالصحیح االحدیث الرابع : 

همچنین بزرگان وفقهادر کتاب های فقهی به این روایت شلریف اسلتدسل وصلحت آن را متذکر شلده اندکه به  

 برخی از این کتاب ها اشاره می شود:

 ۱۱3ص  ۱ج  -الشیخ األنصاری  -کتاب الطهارة ) ط.  ( 

 32۱ص  2ج  -آقا رضا الهمدانی  -مصباح الفقیه 

 
نر    - 83 اءک مذ مر یلک ال  س ذ ثک یر ی  حر  بذ

فِّ کر ی ال  لر اءک عر مر بَّ ال  ص ر ن  یک
ر
ةک أ نَّ ت الس ُّ ونر ثک ةر الثَّ ةک ور ثر الذ

ةک الثَّ لر
ر
أ س   مر قذ ال 

فر ر  مذ
ی ال  لر اءر عر مر بَّ ال  ن  ص ر إذ

، فر قذ
فر ر  مذ

ی ال  لر  لذ
فِّ کر ال 

ی ال   لر م  لذ کک یر دذ ی 
ر
أ ت ور الر

ر
ی ق الر عر هک تر نَّ

ر
ویک يذ جک ا الر یر ذر ت هر م  هک ض  ک ع  الر بر قر ، فر فِّ کر ی ال  لر اءک لذ مر الر ال  ی س  ر تَّ هک مر حر لر عر جر ، فر لذ

س    غر ةر ال  ایر قر غر افذ رر مر لر ال  عر جر قذ فر رافذ لذ مر
س    غر  ال 

ر
أ در ب 

 
ر
الَّ أ وءذ لذ ض ک وک ةذ ال  حَّ ص ذ  بذ

لُّ خذ هک الر یک نَّ
ر
ت أ اءذ هر قر فک ورک ال  هک م  الر جک

ر
ق . ور ویر جک ن  الر یر

ر
بر أ جر ور ةذ فر فر اآل یر ةر .خذ ةذ نَّ لس ُّ ا لذ

کب ر  ونک تر کک هک یر تفس یر الرایي   مفاتیح الغیب أو التفس یر  نَّ
 (304/  11الکبیر )
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 ۱22ص  2ج  -السید علی الحسینی الشبر  -العمل األبقى فی شرح العروة الوثقى 

 2۵3ص  ۱ج  -آخوند مال أبو طالب األراکی  -شرح نجاة العباد 

 2۵۴ص  3ج  -الشیخ محمد تقی اآلملی  -مصباح الهدى فی شرح عروة الوثقى 

 ۴0ص  ۱ج  -السید الخوانساری  -جامع المدارک 

 33۴ص  2ج  -السید عبد األعلى السبزواری  -مهذب األحکام فی بیان الحالل والحرام 

 2۵2ص  ۱ج  -السید محمد صاد  الروحانی  -فقه الصاد  )   ( 

 ا:مسح پاه-2

دسلت دارد ونیازی به ارائه و پا شلریفه بر مسلح سلر  آیه  ماهر   اسلت همامگونه که از ماهر قرآن آشلکار ونمایان  

ی از صلحاح سلته آمده اشلاره می به یک روایت معتبر که در سلنن ابن ماجه یک با این حالمصلدر نیسلت ولی  

 شود،راوی می گوید: 

کما أمره اهلل تعالى يغس ل وجهه ويديه إلى    .. ال جالس ا عند النبی ص لى اهلل علیه وس لم فقکنت 

 المرفقین ويمسح برأسه ورجلیه إلى الکعبین. 

یعنی راوی میگه کنار پیامبر بودم که حضللرت ص در باره وضللو بیان فرمودند که وضللوی قرآنی آنسللت که  

 شخ  دست وصورت خود را شسته وسر وپاهای خود را مسح کند. 

 روایت را صحیحه دانسته است.البانی ازبزرگان سلفیت هم 

، بترقیم  32/  2صحیح وضعیف سنن ابن ماجة )-(۸0۴( ، صحیح أبی داود )93/    ۱صحیح الترغیب والترهیب )

 الشاملة آلیا(

حاکم نیشلیابوری در کتاب المسلتدرک با سلند صلحیح روایت دیگری از رسلول خدا )ص( نقل می کند رسلول 

 ۸۵حاکم و نهبی  روایت را صحیح دانسته اند.  ۸۴مسح می کردند.خدا )ص( برای وضوء پای مبارک خود را 

 روایت می کند که می گفت :تمیم مازنی از احمد بن حنبل در کتاب مسند خود 

  ۸6ارسول خدا )ص( را دیدم  که هنگام وضوء پای خود را مسح می کردند ا 

محقق سللفی در تحقیق خود بر کتاب مسلند احمد بن حنبل این روایت را صلحیح دانسلته    شلعیب اسرناوط

  ۸۷است . 

 :از ابن عباآ نقل می کند   "اتیالنیالغ"در کتاب  یبکر الشافع یاب

 
ولک ا  - 84 س ک الر رر قر هک اللَّ فر رر مر

ر
ا أ مر وءر کر ض ک وک لر ال  بذ

س   ی یک تَّ دل حر حر
ر
اک أ ةر مُّ ص ر تذ

ا الر تر هر نَّ ت " لذ مر لَّ س ر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ هذ ص ر
ی للَّ لر هذ لذ ی  در یر هک ور هر ج  لک ور س ذ غ  ، یر لَّ جر زَّ ور هک عر

ن ی  بر ع  کر ی ال  لر  لذ
هک لر ج  رذ

هک ور سر
 
أ حک رر سر م  یر ، ور نذ

ی  قر فر ر  مذ
 (368/ 1لی الصحیحین للحاکم )المستدرك ع. ال 

 همان  - 85
هذ  - 86 ی  لر ج  ی رذ لر اءذ عر مر ال   بذ

حک سر م  یر  ور
ک
أ ضَّ ور تر مر یر لَّ سر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ ولر اللهذ صر سک تک رر ی 

ر
أ   380ص  26ج  مسند أحمد ط الرسالة . رر

 پاورقی -همان  - 87
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مَ دِ، قَ الَ ثن ا وَرْقَ اءُ، عَنْ زَ  یمَُحمَّ دُ بْنُ غَ الِ بٍ قَ الَ: حَ دَّثَنِ  یحَ دَّثَنِ لَمَ، عَنْ عَطَ اءِ بْنِ   دِيْعَبْ دُ الص  َّ بْنِ أَس  ْ

مَرًَّة، مَرًَّة،  مَضْ مَضَوَسَ لَّمَ؟ قَالَ: فَ هِیْصَ لَّى اهللُ عَلَ  یِّأَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِوُضُ وءِ النَّبِ  "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:  سَ ارٍ، يَ

 . هِیْمَرًَّة، وَمَسََح بِرَأْسِهِ وَرِجْلَ هِيْدَيَرًَّة، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرًَّة، وَوَاسْتَنْشَقَ مَرًَّة مَ

)ص( خبر ندهم؟ سلپس گفت: رسلول خدا)ص( دو مرتبه  امبریشلما از وضلو گرفتن پ  یبرا ایعباآ گفت: آ ابن

را شلسلت،  شیهامرتبه دسلت  کیمرتبه صلورت و   کیانداخت،   ینیدهانش را با آب شلسلت، دو مرتبه آب در ب

 .را مسح کرد شیآن گاه سر و پا

 ی.ط دار ابن الجوز363ص ۱(.جاتیالنیالفوائد)الغ کتاب

 :سد ینو یم تیدر مورد سند روا "یکامل اسعد عبدالهاد یحلم"کتاب  محقق

 إسناده حسن رجاله ثقات عدا ورقاء و هو صدوق ح یصح  ثيحد

  ری وضلو را به امعا )با( تفسل  هی)تا( در آ  ایمفسلران قرآن، واژه اال  یشلسلتن دسلت ها از آرنج، برخخصلوص  در

 :د یگو یم یلیمذهب، وهبه الزح یسن هیکرده اند. دانشمند و فق

داخل نمودن دو آرنج  -از جمله امامان مذاهب چهارگانه اهل سلنت    -دانشلمندان و عالمان   یادر نزد تمام  

باشلد؛   یامعا م  یجا به معنا نیاسلت در ا تیغا یانتها  یکه برا  ایحرف اال  رایاسلت؛ ز جبدر شلسلتن وا

 :هیمانند دو آ

 ح؛52 هيقُوَّتِکُم«] هود، آ یقُوًَّه إِل زِدکُميَ »وَ

 ح2 هيأَموالِکُم«] نساء، آ یالَهُم إِلتَأکُلُوا أَمو »ال

 امعا )با( است. یبه معنا ایاال زیدو ن نیدر ا که

 2۱۸، ص۱و ادلته، ج  یالفقه اسسالم ،یلیوهب زخ

 52سوال    2ج  ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

 عصمت  . 6بخش 

 عصمت چیست ؟ -19

بازداشلتنا و اابزار   لهیو نگهداشلتن نفس از گناه، اوسل  یپاکدامن  تیمحفوظ ماندن، مصلون  یمعناعصلمت به  

 ۸۸است. تایمصون

 
  403ص  12ج  ابن من ور، لسان العرب - 88
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 ایآن بر اسلاآ الطف اله  ریعصلمت، تفسل  فیتعر  نیتراز عصلمت ارائه شلده اسلت. معروف  یمختلف فیتعار

 نیو در پرتو آن، دارنده عصللمت در ع  کند یها اعطا مانسللان  یاسللاآ خداوند آن را به بعضلل نیبر ا۸9اسللت. 

 .ابد ییم تیقدرت بر انجام گناه و ترک طاعت، از ارتکاب گناه و ترک طاعت مصون

که خداوند در حق او   یانسلان از ارتکاب گناه، به واسلطه لطف  یاریاخت  یعصلمت را به خوددار  هیمتکلمان امام

  یا به گونه  داند یاش مخداوند نسلبت به بنده  یاز سلو  یعصلمت را لطف خف  ،یعالمه حل  90اند.دارد؛ معنا کرده

 9۱هلا را دارد.هر چنلد توان انجلام آن  ملانلد؛یدر او نم  تیلانجلام معصللل  ایلترک اطلاعلت و  یبرا  یازهیانگ  گریدکله 

که صلاحبش   یباستر از آن قرار دارد، به نحو  یااسلت، اما در مرتبه  یزگاریملکه اگرچه از سلنخ تقوا و پره نیا

 یاندازه اعتماد عموم نیباستر  جادیو موجب ا  92داردیدر حد فکر گناه، باز م  یرا از ارتکاب هر عمل زشلت حت

 .شودیها مبه آن

از آنجا که امام، جانشلین پیامبر و مرجع علمی در احکام شلرعی و معارف دین و تفسلیر قرآن کریم و سلنت 

اسلت، سزم اسلت که از گناه و خطا مصلون باشلد تا مردم بتوانند به او و سلخنانش اعتماد کنند. در غیر   نبوی

شلود و رود و هدف خداوند از تعیین امامان برای هدایت بشلریت نق  میاین صلورت، اعتماد مردم از بین می

 .روداز بین می
 

 عصمت امامان را در دو عرصه علم و عمل دانست. توانیم ،یکل یدسته بند  کیدر 

بخش از عصلمت  نیمعصلوم اسلت. قلمرو ا  یو رفتار یعرصله عمل، مربوط به جنبه عمل  ؛یعص مت عمل●

 عبارت است از:

 .شودیو مرتکب حرام نم کند یمعصوم هرگز ترک واجب نم  -1

 .دهد یو کار مکروه انجام نم کند یمعصوم ترک مستحب نم -2

  رهیاسللت که در دا  یمربوط به جنبه شللناخت و معرفت امام از امور  ،یعصللمت علم  ؛یعلمعص مت    ●    

 بخش از عصمت عبارت است از: نیاو قرار دارد. قلمرو ا فیوما

 .د ینما ییخواهد مردم را راهنما یم رایز شود؛یمرتکب خطا و اشتباه نم ینیدر معارف د  -1

 یها یمعصلوم اسلت. تشلخ زیمردم ن یاسلیو سل یمصلالح و مفاسلد امور اجتماع   یدر تشلخ   -2

 کامل و درست است. یعلم یاو در رهبر

 
 ۳۲۶ص المرتضی، رسائل الشریف المرتضیالشریف  - 89
 همان - 90
  ۹، صحلی، الباب الحادی عشر - 91
  ۲۷۶ق، ص۱۴۲۸سبحانی، محاضراا فی االلهیاا،  - 92



64 
 

. کند یخطا نم  نهیزم نیاسلت، آگاه است و در ا یکه موضلو  احکام شلرع  یدر شلناخت امور   -3

فرد مقروض    داند یم  ایو    داند یشلراب، موضلو  را م ایآب اسلت    عیما  نیا ایآ  نکهیا   یمثال در تشلخ

 93چقدر قرض بر عهده دارد.
 

م و ما تاخر من ذنبك ! مگر رس ول  داهلل ما تق  غفریل  ديفرما یقران در س وره فتح م-20

 خدا معصوم نبوده است؟

با دقت در حوادث و رویدادهاى تاریخى به این نتیجه مى رسلیم : هنگامى که مکتبى راسلتین ماهر مى شلود 

و قد بر مى افرازد، وفاداران به سلنن خرافى که موجودیت خود را در خطر مى بینند هر گونه تهمت و نسلبت 

اهان مختلف براى او مى شمرند و در شایعه ها مى سازند، و دروغها میللپللردازند، گللن  خواهند زد ،ناروا به آن  

 انتظارند ببینند سرانجام کارش به کجا مى رسد؟

صلح حدیبیه به خوبى نشان داد که آئین او بر خالف آنچه دشمنان میپندارند یک آئین پللیشرو و الهى است 

 و آیات قرآنش ضامن تربیت نفوآ انسانها و پایانگر ملم و ستم و جنن و خونریزى است .

به این ترتیب فتح حدیبیه تمام گلللناهانى که قبل از هجرت ، و بعد از ووخانه خدا احترام مى گلللذارد،    او به

هجرت ، یا تمام گللناهانى که قبل از این ماجرا و حتى در آینده ممکن بود به او نسبت دهند همه را شست ، 

مود میتوان گفت خداوند همه آنها را و چون خداوند این پلللیروزى را نصیب پلللیامبر )صلى اهلل علیه و آله ( ن

 .دادشستشو 

نتیجله اینکله این گنلاهلان ، گنلاهلان واقعى نبود، بلکله گنلاهلانى بود پنلدارى و در افکلار مردم و در بلاور آنهلا، 

سوره شعراء داستان موسى )علیه السالم ( مى خوانیم که موسى به پللیشللگللاه خدا عرضه   ۱۴چنانکه در آیه  

: )فرعونیان بر من گناهى دارند که میترسللم به جرم آن گناه مرا   ننب فاخاف ان یقتلون  و لهم علىداشللت : 

بکشند( در حالى که گللناه او چللیزى جز یارى فرد مظلومى از بنى اسرائیل و کوبیدن ستمگرى از فرعونیان 

 وبدون شک این گناه شرعی نیست. نبود

 

به نص قرآن    اءیانب یبه عص مت ائمه  کامال مردود و باطل اس ت  چرا که حت  دهیعق  -21

 آمده است  : ليذ  ات يهمانگونه که در آ  ستندیامور معصوم  ن گريو د انیاز سهو، نس

 آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى وَعَصَى

 
  مدرسه فقاهتسایت ، ، جلسه یایدهم  درس امامت راایتقر  ،یگانیگلاا یربان  - 93
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ز اطاعت و گلللرچللله عصیان در عرف امروز معموس به معنى گناه مى آید ولى در لغت به معنى خارج شدن ا

فرمان اسلت )اعم از اینکه این فرمان یک فرمان وجوبى باشلد یا مسلتحب ( بنابراین به کار رفتن کلمه عصلیان 

، لزوما به معنى ترک واجب یا ارتکاب حرام نیسلللت ، بلکه میتواند ترک یک امر مسلللتحب یا ارتکاب مکروه  

ند امر و نهى طبیب که به بیمار دسللتور مى باشللد. از این گذشللته گاهى امر و نهى جنبه ارشللادى دارد، همان

نیسلت که اگر بیمار مخالفت دسلتور طبیب   یدهد فالن دوا را بخور و از فالن غذاى نامناسلب پرهیز کن ، شلک

این همان چیزى است که   .کند تنها به خود ضرر میزند چرا که ارشاد و راهنمائى طبیب را نادیده گرفته است

 به عنوان ترک اولى معروف شده است ، که نه گناه است و نه مخالف مقام عصمت . 

شللده اسللت : در حدیثى از امام باقر با امعصللیتا تعبیر  مسللتحبات با مخالفت  از سللالمى نیز  در احادیث ا

مه مسلتحب اسلت و واجب نیسلت ...و )علیهالسلالم ( میخوانیم که در باره نمازهاى نافله روزانه فرمود: )اینها ه

آنرا ترک کند معصللیت کرده زیرا مسللتحب اسللت انسللان هنگامى که کار خیرى را انجام مى دهد  هر کس  

 94 کارش تداوم داشته باشد(.

قَىپس براسلاآ  آنچه که گفته شلد  و با توجه به قرائنی همچون  ا   نّ إا و ا    فَال یُخقرِجَنَّکُمَا مِنَ الجَنَّةِ فَتَشلق

ا ثابت می شود که در ایه فو  مراد از عصیان  ،    لَکَ أسّ تَجُو َ فِیهَا وس تَعقرَى* وَأَنَّکَ س تَظقمَوَا فِیهَا وسَ تَضقحَى

 مخالفت  با نهی ارشادی می باشد .

ا در آیه  نا امیدی است  و نه  گمراهی  ،بدین معنی که حضرت ادم بعد از اینکه مرتکب  فَغَوَى  و اما مراد از ا

 معصیت شد از ماندن در بهشت  ناامید شد . ابن منظور  در لسان العرب می نویسد  : 

 95وَفِی حَدِيثِ مُوسَى وَآدَمَ، عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: أَغْوَيْتَ النَّاسَ أَی خَیَّبْتَهُم؛

ایت داستان حضرت موسی و ادم علیهما السالم که موسی به ادم گفت : اغویت الناآ  ،مراد از اغویت نا در رو

 امیدی می باشد.

پس چرا شما     می کنددر نهج البالغه  اعتراف  به عدم عصمت  خود    یحضرت عل  -22

 ؟  دیکن یعصمت او را م یادعا

 مِنْ تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بَِحقٍّ أَوْ مَشُ ورٍَة بِعَدْلٍ فَنِنِّی لَسْ تُ فِی نَفْسِ ی بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِوَ وَلَا آمَنُ ذَلِكَ فَلَا

 فِعْلِی ...  

 

 
   211 -213ص   15ج  تفسیر نمونه - 94
 140ص  15لسان العرب ج - 95
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برای پاسللخ به  شللبهه  فو  ابتدا باید  اصللل و تمام  فرمایش  امام را نکر نمود ،امیرمامنان علیه السللالم در  

 فرماید:نهج البالغه مى 2۱6خطبه 

 مِنْ  ذَلِكَ آمَنُ  وَلَا  أُخْطِوَ أَنْ  بِفَوْقِ  نَفْسِ ی فِی  لَسْ تُ فَنِنِّی بِعَدْلٍ مَشُ ورٍَة  أَوْ بَِحقٍّ  مَقَالَةٍ عَنْ  تَکُفُّوا فَلَا

  . مِنِّی بِهِ أَمْلَكُ هُوَ مَا نَفْسِی مِنْ اللَّهُ يَکْفِیَ أَنْ إِلَّا فِعْلِی

 ایمن  آن از  و  کنم  اشلتباه  که  آن از  برتر  را  خود  زیرا نکنید،  خوددارى عدالت  در  مشلورت  از  ق،ح  گفتن  از پس،

 .فرماید  حفظ  مرا ) کسیکه به من از خودم مالک تر است( خداوند  که آن مگر دانم،نمى باشم

معصلوم  این گفته امیرمامنان علیه السلالم دقیقا بر طبق همان تعریفى اسلت که شلیعه از عصلمت دارد؛ یعنى  

به توفیق الهی سلت که آنها به   و ها اسلتد؛ اما لطف خداوند همیشله شلامل حال آنقدرت بر انجام گناه را دار

در عین  ام علیه السللالم در این خطبه،؛ پس امدارد  ها را از گناه و خطا باز مىآن مقام عصللمت رسللیده اند.

 دانسته است .سر منشأ این عصمت را نیز لطف خداوند  دانسته ، خود را معصوم  اینکه

 را نقل نمی کند   «مِنِّی بِهِ أَمْلَكُ هُوَ مَا نَفْسِی مِنْ اللَّهُ يَکْفِیَ أَنْ إِلَّا» شبهه  عبارت نقل کننده  اما

 

  ت یبه ارتکاب گناه و معص    ش اني، اعتراف ا  عهیاز ائمه ش    ش دهروايت    هیدر ادع  -23

 ائمه را دارد ؟؟ نيعصمت ا یادعا عهیوجود دارد پس چگونه ش 

 
  یحق م   ریخدا و توجه به غ  ریتوبه و اسللتغفار گناهکاران از گناه اسللت و توبه اهل سلللوک از پرداختن به غ

 یاله لیدارد. آنان چون مسلتغر  در نات جم  یتبه باسترمر  زیو معصلومان ن  یاله  یایباشلد. توبه و اسلتغفار اول

نگرنلد بلا تملام  یم شیبله خود و اعملال خو یکله کملال مطلق اسلللت، دارنلد وقت یانلد و توجله تلام بله مقلام ربوب

و    یسلللرافکنلدگ  هیلکوچلک و ملا  اریلبسللل  یاله  تیلنهلا  یآن اعملال، آنهلا را در برابر عظملت ب  یارزش و بزرگ

سلللطان   یآلود بود و آن را برا  گلاش مقدار آب    ییدارا  نیکه مهمتر  یمانند آن کسلل.  نند یب  یم  یشللرمندگ

 همچنین.  د یاز آن چه آورده بود سللخت شللرمسللار و سللرافکنده گرد د یرا بد   یبرد و چون شللکوه شللاه  هیهد 

  یرفع   ما جنبه  یدارد همان گونه که برا  زین  یافزون بر آن چه گفته شلد، جنبه دفع  ،یاله  اءیاول  یاسلتغفار برا

کنند   یشلود و آن ها اسلتغفار م  دهیبخشل  میکه مرتکب شلده ا  ییتا لغزش ها  میکن  یما اسلتغفار م  یعنیدارد.  

عبادت است، آن بزرگواران با   شانیا  یکه نفس استغفار، برا  نی. عالوه بر اد یایتا نلغزند و اصالً گناه سرا  آنها ن

بخشلند. لذا اسلتغفار و توبه در باس رفتن درجات عصلمت   یرا شلّدت م  شیعبادت و اطاعت درجات عصلمت خو

همچنین  اسللتغفاری که در ادعیه  و روایات  از معصللوم نقل اسللت  برای آموزش  به مردم  آنها دخالت دارد.

 نمیایند . است که چگونه  از خداوند طلب  مغفرت  و بخشش 



67 
 

  96علمای مخالفین مذهب  شیعه نیز به مطالبی که در باس نکر شد  صراحت دارند . 

من مسللم بن حجاج نیشلابوری در صلحیح  خود  از رسلول خدا )ص( روایت کرده اسلت که ایشلان فرموده اند :

  9۷ در روز صد مرتبه استغقار خداوند را بجای می آوردم.

 فقهای اهل سنت  در خصوص این روایت  می نویسد :دمیاطی  یکی  از  

 98فنن الغرض منه إرشاد األمة لکثرة استغفارهم عند غفلتهم. 

 ار در هنگام غفلت می باشد . فمراد از این روایت  ارشاد امت برای استغ

 

 !باشد یو ائمه م  امبریقائل بعدم عصمت پ عهیصدوق از بزرگان مذهب  ش   خیش  -24

 
خود مثل معانی اسخبار بابی  یاز کتاب ها  ییکی از درو  های وهابیت اسلت . شلیخ صلدو  در بسیاراین ادعا  

(دارد بله ایشلان بر خالف بقیه اکابر علمای شلیعه قائل به اسلهاء شلده اند که  معنى عصلمة اسمامتحت عنوان )

بزرگان امامیه بر این نظر  البته این بمعنی سلهو که منشلاش شلیطان وتصلرف او باشد نیست . معنی اسهاء )که  

( این اسلت که خدا برای بیان  حکمی شلرعی  پیامبر را  به اشلتباه و سلهو می 99ایشلان اشلکال وارد کرده اند  

اندازد ، مثال برای  بیان  سللجده  سللهو  پیامبر را در نمازش دچار اشللتباه می کند تا  پیامبر پیرو ان سللجده  

البته این  فرضلیه  نزد علمای  شلیعه جایگاهی ندارد   و تنها  شلیخ صلدو  و    100سلهو را  به مردم آموزش دهد .

 استادش  ابن الولید  قائل به آن بوده اند و نظرشان  در همان عصر  منقرض شد .   

 

   داليل عصمت انبیاء و ائمه : چیست؟  -25

 ا پاسخ ا   

را از بین همه انسانها  )   (  انبیاء و ائمه    ى بینیم که خداى تعالکنیم مى وقتى که ما آیات قرآن را قرائت مى 

 
 -  9ص  9روح البیان ،أبو الفداء ج  -  132ص    1ج   الدمیاطي  لعانة الطالبین  - 382  ص    3  ج  الثعلبي  تفسیر -  96

 19ص  3لسراج المنیر ،شمس الدین، الشافعیج - 320ص 3الکشاف للزمخشری ج
97 -  ، مر لَّ سر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ ولر اللهذ صر سک نَّ رر

ر
يأ ، فذ رک اللهر فذ

غ  تر س 
ر نِّي ير لذ ي، ور بذ
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خال     سپس آنها را هدایت کرد و برگزید و  ،  مستقیم )راه راست( خود قرار داد    انتخاب کرد و آنها را بر صراط 

 و پاک نمود و آنها را بر تمام جهانیان برترى و فضیلت داد .

إنِّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ و نُوحاً  فرماید :  مى   اى تعالىاند . خد همانگونه که آیات قرآن به این حقایق اشاره کرده 

ایعنى: بدرستیکه خداوند آدم و نوح و خاندان    (33عمران/  الْعَالَمِینَ)آل  وَ آلَ إِبراهیِمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى

و فرمود     ابراهیم  موسى   حضرت  به  همچنین  و  برگزید.ا  جهانیان  بر  را  عمران  إِنِّى    :خاندان  مُوسَى  يَا 

رسانى اى موسى من تو را به مقام پیام   ایعنى: فرمود  (144اصْطَفَیْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَاالتِى )االعراف/ 

یعنى:   (130اصْطْفَیْنَاُه فِى الدُّنْیَا )بقرة/ لَقَدْ فرمود :    ابراهیم خود بر سایر مردم برگزیدم.ا و درباره حضرت

که همه آنها بر    فرماید ابراهیم( را در دنیا )به شرف رسالت( برگزیدیم.ا سپس خداى تعالى مى   ما او )حضرت

یافتگان بوده و ما آنها را بر جهانیان برترى و فضیلت    صراط مستقیم هستند و از صالحان و نیکوکاران و هدایت

مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ    وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسَحاقَ وَ يَعْقُوبَ کُلّاً هَدَيْنَا و نُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَفرمود :    نجا که دادیم . آ

ى  نَْجزِى الْمُْحسِنِینَ * وَزَکرَيَّا و يَْحیَى وَ عِیسَ   وَ سُلیْمانَ و أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسَى وَ هَارُونَ وَ کَذَلِكَ

الْعَالَمِیِنَ * وَمِنْ    الصَّالِِحینّ * وَ إِسْمَاعِیلَ وَ الْیَسَعَ وَ يُونُسَ و لُوطاً وَ کُالً فَضَّلْنَا عَلَى  وَ إِلیَاَسَ کُلٌّ مِنْ 

 ( 87   84إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِیم )انعام/   آبَائِهِم وَ ذُرِّيَّاتِهِم وَ إِخْوَانِهِم وَ اجْتَبَیْنَاهُمْ وَ هَدَيْنَاهُمْ

کردیم و همه را به راه راست هدایت نمودیم و نوح را پیش از    ایعنى: وما به ابراهیم، اسحا  و یعقوب را عطا 

و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هارون را هدایت نمودیم و این چنین نیکوکاران    ابراهیم و فرزندانش داوود

نیکوکارانند، و نیز    آ )را هم هدایت کردیم( که همه ازدهیم * و زکریا و یحیى و عیسى و الیاپاداش مى   را

بر عالمیان شرافت و برترى دادیم * و نیز    اسماعیل و یونس و لوط را )هدایت کردیم( و ما همه آن پیامبران را 

فضیلت داده و آنان را بر دیگران برگزیدیم و به راه راست هدایت    برخى از پدران و فرزندان و برادران آنها را

* إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ    وَ اذْکُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِیمَ وَ إِسَْحاقَ وَ يَعْقُوبَ أُوْلِى األَيْدِى وَ األَبْصَارِفرمود :    ودیم.ا آنگاهنم

خاص ما ابراهیم و اسحا  و یعقوب که    ایعنى: و یاد کن از بندگان   (46     45بَِخالِصَةٍ ذِکْرَى الدَّارِ )ص /  

بودند * ما آنان را خال  و پاکدل براى تذکر سراى آخرت    رسالت( صاحب اقتدار و بصیرت  همه )در انجام 

 گردانیدیم.ا  

مُْخلَصاً وَ کَانَ رَسُوالً نَبِیّاً    وَ اذْکُرْ فِى الْکِتابِ مُوسَى إِنَّه کَاَنَتعالى از موسى یاد کرد وفرمود :    سپس خداى

اى برگزیده و رسولى بزرگ و  موسى را که او بنده   ایعنى: و یاد کن در کتاب خود شرح حال  (51)مريم/  

 مبعوث به پیامبرى بود.ا 

ایعنى: همانا    (24إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المْخلَصِینَ )يوسف/ اشاره کرد و فرمود :    )   (    حضرت یوسف   همچنین به 

 که او )یوسف( از بندگان برگزیده ما بود.ا  
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این صفات عظیم نکر کرده و او را براى خود خال     ا عاقالنه است چنین انسانى که خداى تعالى او را باآی

کند و حال    خطا کند و مرتکب معصیت شود؟ از طرف دیگر چگونه چنین انسانى گناه   گردانده است گناه و 

وَ  اشاره کرده است :    هاین آی است؟ همانگونه که    آنکه او با هدایتى از خداى تعالى به راه راست هدایت شده 

تواند او  ایعنى: و هر کس را خدا هدایت کند دیگر هیچکس نمى (  37مُضِلٍّ )زمر/    مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَمَا لِهُ مِنْ

نباشد، امّا آیا کسى که بر   و اگر هم فرض کنیم که براى اشتباه و فراموشى ، عقاب و مجازاتى گمراه کند.ا  را

کند؟ اینان  شود و یا فراموش مى مخلصین است دچار اشتباه مى   راست( بوده و از صالحان وصراط مستقیم )راه  

تواند به آنان نزدیک  هرگز نمى  توانند خطا و اشتباه کنند و حال آنکه خود شیطان اعتراف کرده که مى   چگونه

ایعنى:   (83     82 مِنْهُمْ الْمُْخلَصِینَ )ص  أَجْمَعِینَ * إِلَّا عِبَادَکَ وَ ألُغْوِيَنَّهُمْشود . آنجا که قرآن فرمود : 

بندگانت را    )شیطان گفت :خدایا به عزت و جاللت قسم( که همه آنها را گمراه خواهم کرد * مگر خاصان از

 که دل از غیر بریدند براى تو خال  شدند.ا 

در حالى که    باشد معصوم هستند چونکه ممکن نیست که کسى مخل  و هدایت یافته    پس بدون شک اینان

 او در معصیت خداى تعالى باشد . 

ایعنى:    ( 31کُنتُ )مريم/    وَ جَعَلَنِى مُبَارَکاً أَيْنَ مَافرماید :  مى   )   (   قرآن از قول عیسى بن مریم  هم چنین  

وقتى که او مرتکب خطا و گناه شود و فراموش    و هر کجا که باشم خدا مرا مایه برکت )و رحمت( گردانید.ا

خطا    مبارک باشد . بنابراین کسى در همه جا مبارک است که معصوم از گناه و  تواند پس او هرگز نمى   کند 

 باشد .

بر همه بشریت بصورت مطلق واجب    طاعت و پیروى آنان را،  هنگامى که خداى تعالى آنان را معصوم کرد    لذا  

  (64أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِنِذْنِ اللّهِ )نساء/  : وَ مَا  کرده است    ساخت، چنانکه این آیه قرآن اشاره

اطاعت مطلق    رسولى نفرستادیم مگر به این مقصود که خلق به امر خدا از او اطاعت کنند.ا و این  ایعنى: و ما

 است .   تواند باشد . زیرا هر معصیت و گناهى ملم براى مالم نمى 

است باید از هر ملم و معصیتى پاک و منزه    اطاعت خداى تعالى گردیده  پس آن کسى که اطاعت از او مثل 

تعالى   از خداى تعالى مقام امامت را براى فرزندانش طلب کرد خداى  )   (  پیامبر  باشد . لذا وقتى که ابراهیم

ید.ا و این اولین  ستمکار نخواهد رس  ایعنى: عهد من به مردم (124اليَنَالَ عَهْدِى الظَّالِمِینَ )بقرة/ فرمود : 

 است .     دلیل بر عصمت امام

أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى  يَاأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوادلیل دوم : فرمایش خداى تعالى است که فرمود : 

نى که )از طرف خدا  اید از خدا و رسول و فرمانداراکه ایمان آورده  ایعنى: اى کسانى  (59األمْرِ مِنْکُمْ )نساء/  

اولى األمر    بینیم که پروردگار جهانیان، اطاعت از شما هستند اطاعت کنید.ا در اینجا مى  و رسولش و ( از خود 
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تعالى به اطاعت از آنها امر کرده، باید اوامر آنها با   را بمثابه اطاعت خودش قرار داده است  و کسانى که خداى

مگر اینکه آنان    یابد داشته باشد تا اطاعت آنها واجب گردد و این امر تحقق نمىمطابقت    احکام خداى تعالى 

   نیز باید معصوم باشند . 

إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ  فرماید :  خداوند متعال مى   دلیل سوم : آیه تطهیر سومین دلیل بر عصمت اهل بیت : است . 

ایعنى: همانا که خداى تعالى فقط    ( 33هِّرَکُمْ تَطْهِیرآ )احزاب/  الْبَیْتِ و يُطَ  لِیُذْهِبَ عَنْکُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ 

پاک و منزه    که هر رجس و آسیشى را از شما اهل بیت )خاندان نبوت( ببرد و شما را از هر عیب  خواهد مى 

 گرداندا. 

پاکى و  نازل شده و خداى تعالى هرگونه نا  اهل بیت  همه امت اسالمى اتفا  نظر دارند که این آیه در شأن 

مصادر و شرح این آیه    از آنان دور کرده و آنان را پاک و پاکیزه نمود و اگر خواستار آگاهى از   عمل ناشایست را

 مراجعه کنید . ) مربوط به بحث ایه ( هستید به پرسش  

 کرده است .  تعبیر دلیل چهارم : آیه مباهله که از امام على  به نفس پیامبر 

ایم  هاى  این کتاب نکر کرده را در بخش   ه در کلیه کتب اسالمى آمده و مصادر آندلیل پنجم : حدیث ثقلین ک  

 . 

اليأتیهِ  قرآن معصومى که بقول خود قرآن :    در این حدیث رسول خدا أهل بیت را با قرآن مقارن ساخت 

هرگز به آن )قرآن(   ایعنى: باطل نه از پیش و نه از پس ( 42خَلْفِهِ )فصلت/  الباطِلُ مِن بَینِ يَديهِ و ال مِن

 یابد. راه نمى 

نیز فرمود : و أنهما لن یفترقا حتى    تمسک بجویند و)   (    آنگاه پیامبر به امت امر فرمود تا به قرآن و اهل بیت

شوند تا اینکه در کنار حوض بر من وارد شوند(.  عترت( از هم جدا نمى  یردا على الحوض )یعنى: آن دو )قرآن و 

هستند و همانگونه که    چونکه آنان همراه قرآن   ،  عصمت اهل بیت : است  بر  گترین دلیل  بزر     لذا این حدیث

شود اهل  طوریکه در قرآن نق  و خطایى یافت نمى   و همان  قرآن معصوم است اهل بیت  نیز معصوم هستند 

 اینگونه هستند .   بیت: نیز

انعون باللّها رسول خدا ما را به پیروى از  این است که    و اگر به عدم عصمت اهل بیت  معتقد باشیم معنایش

آن حضرت به ن  صریح    که زیرا    ، محال و غیر ممکن است    کرده است ، و این براى رسول خدا  معصیت امر

یعنى: ااو هرگز به هواى نفس سخن    (3يُوحَى )النجم/    وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هو إاِل وَحْى قرآن :  

 شود.ا  وحى الهى نیست که بر او وحى مى  و به غیر ازگوید * و سخن ا نمى

 یابیم که به عصمت آنان اشاره کرده است .آیه را مى  کنیم دههاما وقتى قرآن را قرائت مى 
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ا  اصْطَفَیْنَ  ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِينَنکر کرده که آنان وارثان قرآن هستند، و فرمود :  کریم    قرآن ،  از جمله آنها    

وارث علم قرآن گردانیدیما. و  و    ایعنى: اسپس ما آن بندگان خود را که برگزیدیم   (32مِنْ عِبَادِنَا )فاطر/  

چونکه خداى تعالى امت را امر کرد تا از  ،  خطا به دور باشد    کسى که وارث قرآن است باید معصوم بوده و از 

ایعنى: پس    (43)النحل/    لَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُم ال تَعْلَمُونَفَاسْأَلُوا أهْ فرماید :  بپرسند، آنجا که مى   وارثان قرآن 

 دانید از اهل نکر )اهل و صاحبان قرآن( بپرسید.  اگر نمى 

 ؟  نمود تا از آنان بپرسند و یاد بگیرند  اگر آنان خطا و اشتباه کنند  چگونه پروردگار جهانیان امت را امر  پس

اتِّقُوا اللّهَ وَ کُونُوا مَعَ  اشاره کرده است ، ایه صادقین است ، می فرماید :    ایاتی که به عصمت ان هایکى دیگر از   

بترسید و با مردان راستگوى با ایمان باشید.ا و صادقین همان معصومین    ( ایعنى: از خدا۱۱9الصَّادِقِینَ )توبة/  

 .  هستند علیهم السالم 

   کنیم .به این مقدار اکتفا مى دیگر وجود دارد ولى ما  یدر این رابطه دسیل قرآنى و روایات بسیار

 اما در پایان به بعضی از علمای اهل سنت که معتقد به عصمت هستند اشاره می کنیم .  

می گوید : جمهور فقها ء از اصحاب مالک و    3۴9ص    ۱عالمه قرطبی در تفسیر الجامع سحکام القران ج    -۱

نبیاء معصوم هستند  از گناهان صغیره همانطور که از گناهان کبیره معصوم  ابی حنیفه و شافعی گفته اند که ا

 اند چون به ما دستور داده شده که از اقوال و افعال ان ها تبعیت کنیم . 

می گوید : پیامبر معصوم است از تمام گناهان    3۸۱ص    2عالمه قسطالنی در کتاب المواهب اللدنیه ج    -2

و هم چنین انبیا علیهم السالم و پیامبر معصوم است در همه حال چه در    کبیره و صغیره ، عمدی و سهوی

هنگام سالمتی و چه در هنگام بیماری  و همچنین در حال غضب و راضی بودن در همه این موارد پیامبر  

 معصوم هستند .  

چه در هنگام  می گوید : پیامبر ) ص (  چه در هنگام سالمتی و    ۱0۱ص    ۸عالمه عینی در عمده القاری ج    -3

بیماری معصوم است و از روی هوای نفس سخن نمی گوید و کسانی که گفتند پیامبر هذیان می گوید  باسترین  

 جسارت را به ساحت مقدآ پیامبر کردند . 

  ۱6تفسیرش بنام اتفسیر الکبیرا جز    فخر رازى که یکى از بزرگان مفسرین در نزد اهل سنت است، در  -۴

  گوییم  : کنیم که در هر زمان وجود معصوم سزم است . بجز اینکه ما مى مى   اعتراف  گفته است : ما  220ص  

 آن معصوم مجمو  امت است .  

و هم چنین در تفسیر ایه اولی اسمر می گوید : این ایه دسلت بر معصوم بودن اولی اسمر می باشد . تفسیر    -۵

 ۱۴۴ص    ۱0رازی ج 
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   40سوال     1 ج ارشاد السائلین الی الحق المبین  ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

 قرآن  فيتحر 7بخش 

 ؟اعتقاد دارد!مصحف حضرت فاطمه  )س( بنام  یگريبه قرآن  د  عهیش  آيا -26

 
این مسلاله از درو  های اسلت که به شلیعه نسلبت داده شلده اسلت . وهابیت  با  اسلتناد  به  برخی  از روایات  

شلیعه  که  در آنها  بیان شلده اسلت  که حضلرت  فاطمه  )آ(  مصلحفی  نزد فرزندان خود به ودیعه گذاشلته  

مه )آ( اعتقاد دارند  و نه  به این  اند  برای عوام  اینگونه جلوه می دهند  که  شللیعه به قرآن  حضللرت  فاط

 قرآنی که امروزه در دست  مردم است  . 

 در پاسخ بايد گفت  :

و این واژه  در صلدر اسلالم در خصلوص قرآن  دهند  هایی اسلت که در یک جلد جای میمُصلحَف مجموعه برگه

بکار  برده می شلده  و معموس از همین واژه  برای تعبیر  از قران اسلتفاده می شلده اسلت . بر همین اسلاآ با 

چرا که امصلحف ا بیشلتر   شلنیدن واژه  مصلحف آنچه که به نهن مخاطب  متبادر می شلود خود قرآن اسلت 

، همانند : ال  می شللد و در آن زمان مصللحفهای متعددی وجود داشللت  اط  یبه نوشللته هایی از آیات قرآن

مصلحف  علی ) ( ، مصلحف ابن مسلعود ، مصلحف حفصلة و...  از آنجا که  این شلخصلیتها بر اسلاآ اطالعات و 

  آگاهی خود مبادرت به جمع قران کردند لذا این مصاحف به نام آنها نامگذاری شده است . 

زمان شلهرت فراوان داشلت ولی این طور نبوده که مصلحف تنها به نوشلته های   گرچه چنین اسلتعمالی در آن

آیات قرآن گفته شلود چرا که به مجموعه صلحیفه های نوشلته شلده بین دو جلد که به صلورت کتاب درآمده  

  101.باشد مصحف می گویند 

 
قرآن نوشلته شلده باشلد  بنابراین به مجموعه صلحیفه ها و نوشلته هایی که در موضلوعات و مطالبی غیر از آیات

به عبارت دیگر  می توان  گفت هر   .اسلت اسلاآ همین   رال  می گردد و مصلحف فاطمه )آ( بمصلحف اط

 .مصحفی قرآن نیست

فرموده  مصلحف فاطمه )آ( بر اسلاآ  روایات اهل بیت  ) ( نه تنها کتابی غیر از قرآن  دانسلته شلده بلکه    

 می کند  : کلینی  از امام صاد  ) (  روایت ن وجود ندارد . شیخ آحتی یک حرف از قران در اند 

 
 .، کلمه صحف و مفرداا راغب10لسان العرب، ج  - 101
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ات ، واهلل ما فیه مصحف فیه مثل قرآنکم هذا ثالُ مرمصحف فاطمة علیها السالم ؟ قال :قلت : وما  

 102من قرآنکم حرف واحد. 

شلیخ کلینی به سلند خود از ابوعبیده نقل می کند: که  و اما در خصلوص  محتوای این مصلحف  باید گفت  :  

 یکی از اصحاب از امام صاد ) ( پرسید:امصحف فاطمه)آ( چیست؟ا

رسلول خدا)ص( زنده بود، و در این روز بعد از   ۷۵امام صلاد ) ( پس از سلکوت طوسنی فرمود: افاطمه)آ(  

ایام از فرا  پدر، بسلللیار غمگین بود. جبرئیل نزد فاطمه)آ( می آمد، و او را دلداری می داد و احوال و مقام  

های پدرش را برای او بیان می کرد، و از حوادث آینده و غیبی در مورد ملم های دشلمنان به فرزندانش به او 

مطالب را می نوشت، و آن )مجموعه( نوشته شده، همان مصحف فاطمه)آ( خبر می داد، حضرت علی) ( آن  

 .۱03است

 

 هيآ 17000قرآن     ینیکل  تيقران دارند چرا که  طبق روا   فياعتقاد به  تحر عهیش  -27

 باشد : یمقدار م نيکمتر از ا اتشيآ   یداشته  باشد  که قرآن کنون ستيبا یم

 :ینقض جواب

دسلت بر نقصلان و زیادت در قرآن می باشلد  در کتب مخالفین شلیعه نیز  به  وفور  یافت  روایاتی که ماهرا 

آیا  آنها  تنها به سلبب وجود این روایات در کتبشلان میپذیرند که  قائل به تحریف قرآن هسلتند   ۱0۴می شلود

  ؟ در ادامه برای مثال چند روایت را نقل خواهیم کرد :

وهفلت هزار حرف    سلللتی(وبونیلیم کیلن هزار هزار)آقر می گفلت :  دوم نقلل کرده انلد کله  فلهیاز خلمخلالفین  

 یاستقان با مکتاب در    یوطیسلل    ]رسللد  یکه حروف قرآن به یک سللوم این مقدار هم نم  یحال  در }اسللت

 :سد ینو

 
 239ص  1ج  -الشیخ الکلیني  -الکافي  - 102

لر    - 103
ر
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 241ص  1ج الشیخ الکلیني  -الکافي 
در خص وص روایاتي که در کتب اهل س نت  داللت بر نقص وییادا در   26ص   1ر تفس یر خود روح المعاني ج الوس ي س لفي  د -   104

 . والروایاا في هذا الباب أکثر من أن تحصیقران دارند مي نویسد ت 
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 105الطبرانی عن عمر بن الخطاب مرفوعا: القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف.  وأخرج

 

 اینکه مسلم  نیشابوری در صحیح  خود از عائشه  نقل کرده است :  و یا

ةَ أَنَّهَا حَ دَّثَنَ ا يَْحیَى بْنُ يَْحیَى قَ الَ قَرَأْتُ عَلَى مَ الِ كٍ عَنْ عَبْ دِ اللَّ هِ بْنِ أَبِى بَکْرٍ عَنْ عَمْرََة عَنْ عَ ائِش  َ 

رَضَ عَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يَُحرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِ ْخنَ بَِخمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّىَ  قَالَتْ کَانَ فِیمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْ رُ  

 106وَهُنَّ فِیمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.  -صلى اهلل علیه وسلم-رَسُولُ اللَّهِ 

قرآنی  آیه  اعشلر رضلعات معلومات یحرمنا بوده اسلت  که بواسلطه آیه اخمس  شلده از جمله آیات نازل

عات  ا نسلخ شلد ، رسلول خدا )ص(  از دنیا رفتند و این آیه ) خمس رضلعات ( از جمله آیات قران بود که  رضل

 در قرآن خوانده می شد  

روایت فو   بصلراحت  ثابت می کند  که در نظر عائشله یکی از ایات  قران  که بعد از وفات رسلول خدا )ص(  

اخمس رضلعات  ا بوده است   حال باید از پیروان ایشان جزء قران بوده و توسلط صلحابه  تالوت می شلده آیه  

 پرسید که چه بر سر این آیه آمده است که در قرآن کنونی  اثری از آن وجود ندارد  

یا در روایت دیگری از عائشله بوضلوح در می یابیم که ایشلان قائل  به از بین رفتن برخی از کلمات قرآن  بوده  

 ویسد : است . دارقطنی در سنن خود می ن

مَ ا ذَکَرَ عَبْ دُ  حَ دَّثَنَ ا أَبُو بَکْرٍ النَّیْس  َ ابُورِیُّ َّ حَ دَّثَنَ ا مَُحمَّ دُ بْنُ يَْحیَى بْنِ فَ ارِسٍ النَّیْس  َ ابُورِیُّ َّ قَ الَ: وَفِی

هَ ابٍ َّ عَنْ عُرْوََة َّ عَنْ عَ ائِش  َ ةَ َّ قَ الَ تْ:   لَ تْ }فَعِ دَّة  مِنْ أَيَّ امٍ نَزَ  "الرَّزَّاقِ َّ عَنِ ابْنِ جُرَيٍْج َّ عَنِ ابْنِ ش  ِ

 108. "مُتَتَابِعَاتٍ فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَات    107أُخَرَ{

عائشله  گفته اسلت : آیه ا فعدة من ایام اخر متتابعاتا در قرآن نازل شلده اسلت اما کلمه ا متتابعات ا از آن  

 ساقط شد 

 ۱09دارقطنی  دو سلسله سند برای این روایت نقل کرده و هر دو را نیز صحیح دانسته است. 

 

 :یحل جواب

 
 121ص  1 في علوم القرآن ج االتقانالسیوطی ،  - 105
  167ص  4صحیح مسلم ج - 106
 184البقرات  - 107
 170ص 3الدارقطني جسنن  - 108
ا - 109 ضب ی 

ر
هک أ در ع  ي بر ذذ

الَّ یح  ور حذ اد  صر نر س  ا لذ
ذر  هر
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در خصلوص روایتی  که از کتاب کافی  نقل می شلود  مبنی بر اینکه امام  صلاد  فرموده اند قرآن  هفده هزار  

 آمده است: نیچن یکاف فیدر کتاب شر تیروا اصلآیه است بایست  گفت : 

  هی عَبْدِ اللَّهِ عل  یعَنْ أَبِ بْنُ الَْحکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ  یُّعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَُحمَّد عن(عَلِ  ىیَْحيَ)مَُحمَّدُ بْنُ 

و آله سَ بْعَهَ عَشَ رَ   هیاهلل عل یالس الم إِلَى مَُحمَّدٍ ص ل  هیعل  لُیجَاءَ بِهِ جَبْرَئِ  یالَّذِ الْقُرْآنَ الس الم قَالَ: إِنَ

 110. هيَأَلْفَ آ

و آله آورده اسلت،هفده    هیاهلل عل  یبر رسلول خدا صلل لیکه جبرئ  یالسلالم فرمودند:همانا قرآن  هیصلاد  عل  امام

  بوده است هیهزار آ

  از چند  جهت  قابل نقد است :اما  ندارد یرادیا یاز جهت سند  تیروا نیا

  این روایت به شکل دیگری نیز نقل شده است :  -۱

 تیآ  نظررا گرد آوردند و تحت    یکاف  فیگوناگون کتاب شر  یها  ن،نسخهیاز محقق  یشهر مقدآ قم،گروه  در

در  ،ینسلخ مختلف کاف  یاختالفات نسلخ پرداختند پس از بررسل  قیدق  یبه بررسل  یزنجان یریشلب  یاهلل العظم

  ع،مرحومیجهان تش  قدریعال  محدثهمچنین  ۱۱۱.  است  آمده  =هفت هزار(ه یَآ  َسبقعَهَ آلَافِکلمه )  تیروا  متناین  

 اریرا در اخت  یاز کتاب کاف  یتر  حیصللح یعلما،نسللخه ها  دهیکه به عق  زین  هیرضللوان اهلل عل  یکاشللان   یف

واین ۱۱2آورده است  آية«»سبعة آالف  ا  را ب  تیروا  نی،ایخود،کتاب الواف  یثیالمعارف حد   رهیداشته است،در دا

می باشللد که در این روایت بصللورت محاوره ای و آیه  6000بیش از  که    سللت    کنونیهمان تعداد آیات قرآن  

 تعبیر شده است و این نو  تعبیر تقریبی در زبان عرب شایع می باشد .  تقریبی  سبعة آسف 

در نقد عقاید شلیعه دسلت  به قلم  این نظریه به حدی  درسلت  و معتبر اسلت که حتی علمای مخالفین که  

 113 نقل کرده اند. از کتاب کافی»سبعة آالف آية«  شده اند این روایت را  با لفظ 

 این روایت نزد شیعه غیر معتبر است :  -2

 یاز علما  یاریبسللنزد   نادر ثیحد :را در باب نوادر آورده اند   تیروا  نیه،ایرضللوان اهلل عل  ینیکل خیمرحوم شلل

 :شان است  ثیحد  همان عهیش 

 114الثقه إذا خالف المشهور.  یّعلى مرو طلقيالشاذّ و النادر: ما خالف المشهور، و  و

 
 ۶۳۴،صت۲،جین ی کل عقوبیبن  ،محمدیالکاف - 110
 ث،قمی،دارالحد۶۷۴،صت۴،جین ی کل عقوبیبن  ،محمدیالکاف - 111
 السةم،اصفهان هی عل نی رالمومن ی ،کتابخانه ام۱۷۸۰،صت۹،جیکاشان ضی ،فیالواف - 112
  23موسی جار الله ، الوشیعه في نقد عقائد الشیعة  ص  - 113

 ت،قمی ،موسسه آل الب ۴۸،صت1اول،ج دی عه،شهیأحکام الشر  یف عهی الش یکری - 114
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مخالف مشهور   اما  ثقه نقل کرده    یکه راو  شودیاطال  م  یتیو بر روا  و نادر:آنچه که مخالف مشهور است  شان  

 باشد.

 شیخ مفید در خصوص اینچنین روایت ها می نویسد : 

 115والنوادر هی التی ال عمل علیها . 

 روایت نادر روایتی است که  به آن  عمل نمی شود. 

  دهیبه عقا حتی  ری،زندارد  ما    یبرا  یتیحجهم از نظر سلندی مشلکلی نداشلته باشلد باز هم اگر   تیروا  نیا پس

خبر واحد   تیروا  نیمشلهور قرار دارد .به عالوه ا  اتیروا رینادر اسلت و دربرابر سلا  تیروا نیا  ینیکل  خیخود شل

به همین دلیل قرانی متواتر را منسلوخ نمود.  توانیگاه با خبر واحد نم  چیمتن متواتراسلت.ه  میاسلت و قرآن کر

 می باشد .ا کم بدون هیچ حرف اضافه ی ودقیقا همان قرآن بقیه مسلمانان  است که در منازل ماشیعه 

 

 آیه روایات شان نزول و تفسیر آیات قران است :  ۱۷000مراد از  -3

هزار آیه در اصللول    ۱۷به تعبیر شللیخ صللدو  ؛ هرگز شللیعه اعتقاد به تحریف قرآن ندارد و منظور از روایت  

 .پیامبر )ص( نازل شده است ای تفسیر وبیان شان نزول آیات بر احادیث قدسی است که بر  کافی ،
 : نویسد  یم ةایاإلمام نید یااسعتقادات ف کتاب صدو  )ره( در خیش 

محمد ص لى اهلل   هیأنزله اهلل تعالى على نب  ی: اعتقادنا أن القرآن الذ -اهلل عنه    یرض  -  خ یالش  قال

بأکثر من ذلك ، ومبلغ س  وره   سیالناس ، ل  یديأ ی، وهو ما ف  نیالدفت  نیوآله وس  لم هو ما ب  هیعل

وألم تر    الفيعند الناس مائة وأربع عش رة س ورة . وعندنا أن الض حى وألم نش رح س ورة واحدة ، وال

ب ل نقول : إن ه ق د نزل ..  أن ا نقول إن ه أکثر من ذل ك فهو ک اذب .   ن ایس  ورة واح دة.ومن نس  ب إل فیک

 116.  ةيا لو جمع إلى القرآن لکان مبلغه مقدار سبعة عشر ألف آبقرآن ، م سیل یالذ یالوح

و اله نازل   هیمحمد صللللّى اللّه عل غمبرش یاسلللت که قرآنى که خداوند بر پ نی( اانیعیو باور ما )شللل  اعتقاد

... و هر کس به   سلتین نیاز ا  شیمردم اسلت و قرآن هرگز ب  انیقرآن شلناخته شلده و معروف م نیفرموده، هم

 مى  بلکه....د یگو بسللته و درو  مى  رابه ما افت  م،یدان مى نیاز ا شی( نسللبت دهد که ما قرآن را بانیعیما )شلل

اى نازل شلده که اگر آن را با به اندازه   سلت،ی( نوعى از وحى، که از جنس وحى قرآن نیقدسل ثی)حد   مییگو

 .رسد  مى هیهزار آ ۱۷به  م،یقرآن جمع کن اتیتعداد آ
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 37سوال   1ج   ارشاد السائلین الی الحق المبین ، رجوع شود به کتاب  برای توضیح بیشتر

 

 عدالت صحابه . 8بخش 

 ؟   ستیچ اذ يبايعونك تحت الشجرة   نیاهلل عن المومن یلقد رض هيمقصود از آ -28

آنها خداوند  صلحابه را به چند در  از سلوره فتح می باشلد . قبل از این آیه آیاتی  وجود دارد که    ۱۸این آیه  

)همین آیه مورد بحث ( واقع    ۱۸قسلم  تقسلیم می نماید ، ناکثین ، منافقین و مومنین . نکر مومنین  در آیه  

ه خداوند فقط از مامنین واقعى راضلى اسلت؛ کلمه االمامنینا اشلاره به این مطلب دارد کشلده اسلت بنابراین  

»لقد رض  ى اهلل عن الذين  فرمود:زیرا اگر قرار بود که ایمان حقیقی، شلللرط رضلللایت نباشلللد، خداوند مى

 يبايعونك... «

 در آن لحظه    شللود، این اسللت که خداوند از تمام امامنینیا کهحد اکثر چیزى که از این آیه اسللتفاده مى

اند، مامن حقیقى نیز کند که تمام افرادى که بیعت کردهبیعت کردند راضلى شلده اسلت؛ اما هرگز ثابت نمى

 اند.بوده

به عبارت دیگر، مطرح شللدن قید امامنینا، به این نکته مریف اشللاره دارد که در بین بیعت کنندگان زیر 

ابیا که سلرکرده منافقین مدینه  ابن   درخت، کسلانی هسلتند که مامن نیسلتند. مثل شلخصلی به نام اعبداهلل

 بود.

کند عبد اهلل بن أبى ، رئیس منافقان مدینه نیز شللود که ثابت مىهاى اهل سللنت یافت مىمدارکى در کتاب

 :است کردهمى همراهى  در این سفر رسول خدا صلى اهلل علیه واله را

 نویسد: روایت مى کند:مىبد الدرین عینى در عمدة القاری، شرح صحیح بخارى 

 ال:  فقال ؟  بالبیت  أنت  طفت  لو:    قالوا  الکفار أن:   وهی ،  حس نة کلمة  الحديبیة  يوم قال  أبی ابن  ان  

 117حسنة ، فلم يطف .  إسوة  اهلل رسول فی لی ، 

توانى طواف کنى   او کالم زیبلایى گفلت : وآن این بود کله کفلار گفتنلد : اگر بخواهى مى  اأبیا حلدیبیله  روز    

 نرفت .اابیابه طواف مکه خیر   رسول اهلل برایم الگویى خوبى است . بدین ترتیب  در پاسخ گفت :

ه و همانند کند که عبد اهلل بن أبى در حدیبیه حاضلللر بوده و پشلللنهاد قریش را نپذیرفتاین مدرک ثابت مى

 رسول خدا صلى اهلل علیه وآله و سایر مسلمانان طواف نکرده است.
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؛ اما آیا با رسلول خدا صللى اهلل علیه وآله،  تا این جا ثابت شلد که عبد اهلل بن أبى در حدیبیه حاضلر بوده اسلت

د؛ اما اگر ثابت شوبیعت نیز کرده اسلت یا خیر؟ چون اگر بیعت نکرده باشد، رضایت خداوند شامل حال او نمى

 شود.شود که او نیز بیعت کرده است، تمام استدسل اهل سنت باطل مى

طبق روایتى که مسللم نیشلابورى در صلحیح خود نقل کرده اسلت، تمام کسلانى که در بیعت رضلوان حاضلر 

ء شلده اسلت و او اند؛ از این میان تنها یک نفر اسلتثنااند، با رسلول خدا صللى اهلل علیه وآله بیعت نیز کردهبوده

 جد بن قیس است که زیر شکم شتر خود مخفى شده بود تا مجبور به بیعت کردن نباشد:

أَلُ کَمْ کَانُوا  وحدثنا محمد بن حَاتِمٍ حدثنا حَجَّاج  عن بن جُرَيٍْج أخبرنی أبو الزُّبَیْرِ س  مع جَابِرًا يَس  ْ

َجرَِة وَهِیَ سَ مُرَة  فَيوم الُْحدَيْبِیَةِ قال کنا أَرْبَعَ عَشْ رََة مِائَةً فَ بَايَعْنَاُه  بَايَعْنَاُه وَعُمَرُ آخِذ  بیده تَْحتَ الش َّ

 118. غیر جَدِّ بن قَیْسٍ الْأَنْصَارِیِّ اخْتَبَأَ تَْحتَ بَطْنِ بَعِیرِِه

مردم از جابر مى پرسیدند : در حدیبیه چند صحابى حضور داشت ؟ جابر گفت : ما زیر آن درخت که درخت  

ود، هزار و چهلار صلللد نفر بودیم ؛ آن روز همله ى ملا بلا پیلامبر )ص( بیعلت کردیم . عمر بن خطلاب بلا موز ب

هایش زیر درخت را گرفته بود؛ پس همه ما با پیامبر )ص( بیعت کردیم؛ غیر از جد بن قیس انصللارى دسللت

 که در زیر شکم شترش پنهان شده بود.

کند که تمام حاضللران یه حاضللر بوده و این روایت هم ثابت مىپیش از این ثابت کردیم که عبد اهلل در حدیب

اند ؛ غیر از یک نفر که او هم نامش مشلخ  اسلت . و عبد اهلل بن أبى نیز در حدیبیه با رسلول خدا بیعت کرده

 شد.از این عموم استثناء نشده است؛ پس او نیز بیعت کرده است و گرنه همانند جد بن قیس استثناء مى

 ما این است که آیا خداوند از عبد اهلل بن أبى نیز براى همیشه راضى شده است؟حال ساال 

 شود؟آیا او نیز از اهل بهشت است و هرگز وارد جهنم نمى

شلود؛  خورد شلامل همه بیعت کنندگان نمىشلود، پس آیه بیعت رضلوان تخصلی  مىاگر او وارد بهشلت نمى

اند و بر این ایمان تا آخر عمر اسلتوار باقى عت مامن نیز بودهشلود که در زمان بیبلکه تنها شلامل کسلانى مى

 شود.اند؛ پس شامل همه صحابه نمىمانده

منلافقینى همچون اعبلد اهلل بن أبىا و... و یلا کسلللانى را کله در ایملان   »عَنِ الْمُؤْمِنِینَ«پس خلداونلد بلا قیلد 

 ها نخواهد شد.کند و رضایت خداوند شامل حال آناند خارج مىو در حقیقت بیعت نکرده خود شک داشته

قطعاً رضلایت خداوند مخصلوص مامنین اسلت و شلامل همه بیعت کنندگان نمی شلود، همانطوری که خداوند 

 گر می فرماید:در جائی دی
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جَزَاؤُهُمْ عِنْ دَ رَبِّهِمْ جَنَّ اتُ عَ دْن تَْجرِی    إِنَّ الَّ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص  َّ الِحَ اتِ أُوْلَئِ كَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِيَّ ةِ[

 119 ]خَشِی رَبَّهُمِنْ تَْحتِهَا األنْهَارُ خَالِدِينَ فِیهَا أَبَداً رَضِی اهللُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ 

 24سوال    1ج  ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

 یاس ت چرا ش ما بعض   یالس ابقون االولون از ص حابه راض   هيآ   خداوند بر اس اس-29

 ؟  دیدانیصحابه را بد م

 :خداوند در قرآن کریم می فرماید در جواب می گوییم  :

ابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرينَ وَ الْأَنْص ارِ وَالَّذينَ اتَّبَعُوهُمْ بِنِحْس انٍ رَضِ یَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ  رَضُ وا عَنْهُ  وَالس َّ

 120. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَْجری تَْحتَهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فیها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظیم 

نخسلللتین از مهاجرین و انصلللار، و افرادی که به نیکی از آن ها پیروی کردند، خداوند از آن ها  پیشلللگامان 

خشلنود گشلت، و آن ها )نیز( از او خشلنود شلدند و با  هایی از بهشلت برای آنان فراهم سلاخته، که نهرها از 

  .!زیر درختانش جاری است جاودانه در آن خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ

خداوند در این آیه از پیشلی گیرندگان مهاجر و انصلار که خلیفه اول و دوم نیز به طور ل سلنت می گویند : اه

قطع جزء آن ها هسلتند، رضلایت دائمی خود را اعالم و به آن ها وعده بهشلت داده اسلت؛ اما شلما با مطرح  

کار می کنید و از افرادی که  کردن قضلللیه هجوم به خانه فاطمه، غصلللب خالفت و... در حقیقت این آیه را ان

 .خداوند به صورت دائم از آن ها راضی شده است، ناراضی هستید و به آنان تهمت های ناروا می زنید 

 پاسخ :

  درآيه: مقصود از )السابقون( . 1

سلبقت که در این آیه امتیازی بزرگ محسلوب شلده اسلت؛ چه معنایی از آن اراده شلده اسلت؟ آیا صلرفا اگر در  

مسللمان شلدن فردی بر دیگری تقدم داشلته باشلد، مصلدا  این آیه خواهد بود؟ و یا افزون بر پذیرش اسلالم 

امتیازاتی از قبیل پایبندی به دسللتورات خداوند و پیشللتاز بودن در کارهای خیر و اطاعت و پیروی از رسللول 

 ؟ نیز سزم است خدا صلی اهلل علیه وآله و در یک کالم در آزمون بزرگ مسلمانی پیروز شدن

 
پاداِ آنها نزد   کس   انی که ایم ان آوردند و اعمال ص   الح انجام دادند آنها بهترین مخلوقاا خدا هس   تند. -  119

مانند، هم خدا ای آنها  در آن می  پروردگارش ان باغهای بهش ت جاویدان اس ت که نهرها ای ییر درختان  جاری اس ت، همیش ه
 8و  7خشنود است و هم آنها ای خدا خشنود، و این )مقام واال( برای کسی است که ای پروردگاِر بترسد. سوره بینه، آیه 

 100. التوبة /  - 120
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 :دانشمند بزرگ اسالمی مرحوم سید مرتضی رحمة اهلل علیه در این باره می فرماید  

وأول ما نقوله: إن ظاهر هذه اآلية ال تقتض  ی أن الس  بق المذکور فیها إنما هو الس  بق إلی اظهار  

ة غیر مختص ة  اإليمان واالس الم واتباع النبی ص لی اهلل علیه وآله، ألن لفظ ) الس ابقین ( مش ترک

وقد يجوز أن يکون المراد بها الس بق إلی الطاعات، فقد يقال لمن تقدم فی  .بالس بق إلی ش و بعینه

ابِقُونَ. أُوْلَئكَ الْمُقَرَّبُون ( )الواقعة /   ابِقُونَ الس َّ  10الفض ل والخیر: س ابق ومتقدم. قال اهلل تعالی: )وَالس َّ

طَفَیْنَ ا مِنْ عِبَ ادِنَا ( ف ننم ا أراد المعنی ال ذی ذکرن اه، و  11و   ق ال تع الی: )ثمُ َّ أَوْرَثْنَ ا الْکِتَ ابَ الَّ ذِينَ اص  ْ

ويکون معنی قوله   ( 32فَمِنْهُمْ ظَالِم  لِّنَفْسِ هِ وَ مِنهْمُم مُّقْتَصِ د  وَ مِنهْمُمْ سَ ابِقُ بِالَْخیرْمَاتِ ( )فاطر /  

وإذا لم   .ما يقال: س ابق بالخیرات أول س ابقتعالی ) األولون ( التأکید للس بق والتقدم والتدبیر فیه، ک

يکن هاهنا داللة تدل علی أن المراد بالس بق فی اآلية إلی اإلس الم فقد بطل غرض المخالفین وإذا  

ادعوا فیمن ي ذهبون إلی فض  ل ه وتق دم ه أن ه داخ ل فی ه ذه اآلي ة إذا حملن ا علی الس  بق فی الخیر  

 121.  أنی لهم بذلكوالدين احتاجوا إلی دلیل غیر ظاهر اآلية، و

اقتضلای ماهر آیه این اسلت که مقصلود، سلبقت در امهار ایمان و اسلالم و پیروی از پیامبر اکرم صللی اهلل علیه   

و از طرفی  .وآله نباشلد؛ زیرا کلمه و لفظ )السلابقون( معنای مشلترکی دارد و به موضلو  معینی اختصلاص ندارد

پیروی اسللت؛ زیرا گاهی به افرادی که امتیازی در خوبی ها و می شللود گفت: مقصللود، سللبقت در اطاعت و  

خداوند می فرماید: سبقت گیرندگان   .اعمال خیر دارند گفته می شود او بر دیگران سبقت گرفته و مقدم است

مقدمند، آنان همان مقربانند. در این آیه خداوند همان چیزی که ما گفتیم اراده فرموده اسللت. و در آیه دیگر 

سلللپس این کتاب را به آن بندگان خود که آنان را برگزیده بودیم به میراث دادیم؛ پس برخی از  :ماید می فر

و  .آنان بر خود سلتمکارند و برخی از ایشلان میانه رو، و برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان خدا پیشلگامند 

پیشتاز بودن و اندیشه در آن است؛ همانگونه   معنای این فرمایش خداوند )القأَوَّلُونَ( در آیه مورد بحث تاکید بر

بنابراین هنگامی که در این آیه   .که گفته می شلود: پیشلتاز در خوبی ها، نخسلتین فرد انجام دهنده آن اسلت

دلیلی نباشلد که بتواند سلبقت در اسلالم آوردن را به عنوان امتیاز معرفی کند، مقصلود مخالفان باطل شلده و 

بر سبقت در خیرات و دین کردیم، )و نه سبقت در اسالم آوردن( اگر بخواهند کسانی هنگامی که آیه را حمل  

را که مدعی فضلل و پیشلگامی ایشلان هسلتند )خلفا( را در این آیه وارد کنند به ناچار نیازمند این هسلتند که  

 دلیلی غیر از ماهر آیه ارائه کنند؛ ولی چگونه می توانند چنین دلیلی بیاورند؟

   :لح و حفظ ایمان شرط ورود به بهشتعمل صا .2
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در بسلیاری از آیات قرآن خداوند ورود به بهشلت و حضلور در جمع شلایسلتگان را به بعضلی از بندگانش وعده 

داده اسلت که البته این وعده بدون قید و شلرط نبوده و نیسلت؛ بلکه بهره وری و اسلتفاده از نعمت های عالم 

شلرایط حضلور در میعادگاه الهی را فراهم کرده باشلند، به دیگر سلخن آن که این آخرت برای کسلانی اسلت که  

وعده اختصلاص به االسلابقون األولونا از مامنین ندارد؛ بلکه عام اسلت و شلامل هر مامن صلالح و شلایسلته 

 :سوره توبه می فرماید  ۷2کردار می شود؛ همچنانکه در آیه 

مِناتِ جَنَّاتٍ تَْجری مِنْ تَْحتِهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فیها وَمَس اکِنَ طَیِّبَةً فی جَنَّاتِ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْ

 عَدْنٍ وَرِضْوان  مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیم

ی اسلللت خلداونلد بله مردان و زنلان بلا ایملان، بلا  هلایی از بهشلللت وعلده داده کله نهرهلا از زیر درختلانش جلار  

جاودانه در آن خواهند ماند و مسلللکن های پاکیزه ای در بهشلللت های جاودان )نصلللیب آن ها سلللاخته( و 

  .!)خشنودی و( رضای خدا، )از همه این ها( برتر است و پیروزی بزرگ، همین است

اهد بی تردید این وعده الهی به مامنین هرگز سلبب عصلمت آن ها نشلده و آن ها را از خطا و لغزش باز نخو

داشت؛ از این رو هرگز نمی تواند به صورت مطلق و دائمی باشد؛ بلکه خوشنودی خداوند از آن ها و در نتیجه  

 .رفتن به بهشت، بستگی به آینده آن ها و انجام عمل صالح دارد

أنهم علی   :عالم نامدار و اندیشلمند بزرگ اسلالمی شلیخ طوسلی رضلوان اهلل تعالی علیه در این باره می نویسلد  

لو کانوا هم المعنیین باآلية ] الس بق الی اإلس الم ال اإليمان و الس بق الظاهری ال الباطنیح لم يمنع  

ذل ك من وقوع الخط أ منهم وال أوج ب لهم العص  م ة ألن الرض  ی الم ذکور فی اآلي ة وم ا أع د اهلل من 

وع د اهلل   "قول ه  النعیم إنم ا يکون مش  روط ا ب اإلق ام ة علی ذل ك والمواف اة ب ه، وذل ك يجری مجری  

( وال أح د يقول إن ذل ك يوج ب  72)التوب ة /    "المؤمنین والمؤمن ات جن ات تجری من تحته ا األنه ار  

 122.  لهم العصمة وال يؤمن وقوع الخطأ منهم بل ذلك مشروط بما ذکرناه وکذلك حکم اآلية

باطنی که افزون بر   اگر در این آیه مقصللود معنای ماهر آن باشللد که سللبقت در مسلللمانی اسللت، نه معنای 

اسلالم، سلبقت در ایمان نیز سزم و مقصلود اسلت، این تفسلیر از آیه باعث دور بودن از خطا و اشلتباه و عصلمت 

آنان نمی شلود؛ زیرا رضلایت خداوند و آنچه از نعمت های بهشلتی وعده داده اسلت مشلروط به پایداری در دین 

خداوند به مردان و زنان  :مانند این آیه اسلت که فرمود  و وفادار ماندن به شلرایط اسلت، این سلخن در حقیقت

مامن بهشلت هایی وعده داده اسلت که نهرها از زیر آن جاری اسلت، که البته صلرفا نام مامن و مسللم را یدک 

 
ه     ( الرس ائل العش ر، ص 460لي بن الحس ن )متوفايالطوس ي، الش یخ أبو جعفر، محمد بن الحس ن بن ع . -  122

 .، ناشرت مؤسسة النشر اْلسةمي التابعة لجماعة المدرسین   قم128
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کشیدن باعث مصون ماندن در برابر خطاها و اشتباهات نخواهد بود؛ بلکه ورود به این جایگاه پر از ناز و نعمت 

 . ق شدن شرایط آن میسر نخواهد شد بدون محق

در نتیجه: منظور خداوند این نیسلت که هر کسلی جزء االسلابقون األولونا بودند؛ حتی اگر پس از آن ایمان 

شلان را از دسلت بدهند و هیچ عمل صلالح نیز انجام ندهند، فقط به همین دلیل که جزء )السلابقون األولون(  

راضی است، و هرگز از آن ها خشمگین نمی شود هر چند که زشت ترین بوده اند، خدا از آن ها برای همیشه  

 .اعمال را انجام داده باشند 
  

 است؟  حیعمر و ابوبکرصح  لتیعشره مبشره و داللت آن بر فض ثيحد-30

: رسللول خدا)ص( به ده نفر از اصللحاب خود    که در آن آمدهوجود دارد  یتیاهل سللنت، روا  ییدر منابع روا

.اما این روایت صلرف نظر از ضلعف سلندی آن نامند یم مبشّلره بهشلت را داده اسلت لذا آنان را عشلرهبشلارت به  

ال در صلحیح مث  بطور   از نظر محتوایی دارای اشلکاست بسلیاری هسلت که موجب بی اعتمادی به آن می شلود

بهشللتی هسللتم یا ی دانم که آیا  من خودم هم نم:   قسللم می فرمود  (  ص  )که پیامبر  اسللت   آمده  بخاری  

عشلره مبشلره آمده که اولین نفر این ده نفر بهشلتی خود پیامبر  روایت  در حالی که در برخی از الفاظ  ۱23خیر

بجای  دیگر  صلحابه ) که  نامشلان میان عشلره مبشلره نکر   بیدفرزند جراح رادر روایت دیگری ع و۱2۴ تند هسل

دوازده نفر   بیشتر ازر هم قرار دهیم به جای ده نفر به  اگر این اختالف در نقل ها را کنا ۱2۵ آورده  شده است (  

 خواهد بود .از تناقضات س ینحل محتوایی این خبر خواهیم رسید  که 

( ، ابوبکر ، عمر،طلحه     )که از عشلره مبشلره حضلرت علی  اسلت که بگذریم چگونه ممکن  هم  از این موارد

بوبکروعمر را افرادی  ا(     )حضللرت علی  به اعتراف عمر بن الخطاب بهشللتی باشللنددر حالی که  وزبیر همگی  

 ۱26می دانست  ؟ خائِن وپیمان شکن  دروغگو گنه کار و

ه طلحه وزبیر شعلعائشه ،بوسیله  بوده  که حد متوسلط کشته شدگانش ده هزار نفر  آتش جنن جملهمچنین  

 می باشد  ؟ این هزاران نفر به گردن کدام یک از این عشره مبشره  خون      هستند   از عشره مبشره که  ور شده  

 این اشکاست و تناقضات بسیار دیگر سبب بی اعتمادی  به این روایت شده است . 

 35سوال    1ج  ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 
ي)  - 123  بذ

لک عر ف  هذ ما یک
رذي وأنا رسول اللَّ

د 
ر
 419ص  1ج ( صحیح بخاری والله ما أ

، ور  ) - 124 ةذ نَّ جر ي ال  يُّ فذ بذ
ةذ النَّ نَّ جر ي ال  ا  فذ رر ش    211ص  4..( سنن ابی داود ج کعر

ةذ )   - 125 نَّ جر ی ال  احذ فذ رَّ جر نک ال  ار ب  در ی  بر و عک بک
ر
أ  358 ص13ج ترمذی( سنن ور

افرأیتماني  - 126 نب ائذ
ا خر رب ادذ ا غر مب ا آثذ بب ایذ  1378ص    3صحیح مسلم  ج  . کر
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 داشتند پس چرا مردم آنها را انتخاب کردند ؟ یاگر خلفا مشکل -31

 
کرسلللی خالفلت    از طریق  توطئله و تهلدیلد بود کله بربلا انتخلاب مردم بله خالفلت نرسلللیلدنلد  بلکله آنهلا    خلفلا

 نشستند . 

ابن حجر عسلقالنی در کتاب  فتح الباری  نقل می کند  که  در سلقیفه بنی  سلاعده  بوسلیله تهدید مردم به  

و این در صلللورتی  بود کله تملامی انصلللار  و امیرالمومنین  ) (     127  ابوبکر بله خالفلت  رسلللیلد .قتلل بود کله  

   128ویارانش  با خالفت ابوبکر مخالف بوده اند .

ابن تیمیه می گوید  اکثر  عبدالمناف از بنی امیه و بنی هاشلم  میل شلدیدی به  انتخاب  امام علی ) ( برای 

 129خالفت داشته اند . 

که اعتراض  130بخاری  در صللحیح  خود  نقل کرده اسللت  ابوبکر مسللتبدانه  به خالفت رسللید .دلیل  بهمین 

 حضرت علی ) ( را بهمراه داشت .

خالفت عمر بن خطاب  نیز با انتخاب  و نصلب خلیفه اول )ابوبکر( صلورت پذیرفت و این درحالی بود که تمام 

  131مردم با خالفت عمر  مخالف بوده اند .

شللش نفره  به  خالفت  رسللید  که  اعضللای آن را خود خلیفه دوم    ن عفان نیز توسللط یک شللورایعثمان ب

انتخاب کرده بود. اعضلللای شلللوری ناگزیر بوده اند با یک نفر بعنوان خلیفه بیعت کنند و در غیر اینصلللورت  

  132  شخصی که بیعت نکند گردنش زده می شد. لذا امام علی ) ( در این جلسه تهدید به قتل شدند 

 
الر ... - 127 قر اهک .فر نر ل  تر

ر
الَّ ق  لذ

د  حر
ر
ا أ نر فک الذ

خر هذ الر یک
اللَّ رک الر ور مر   31ص 7فتح الباري البن حجر ج عک

ي س  ر  -  128 نذ ةذ بر
یفر قذ م  في س  ر رذهذ

س   
ر
أ وا بذ

عک مر تر اج  ا ور ونر فک الر ارر خر ص  ر ن 
ر نَّ اي 

ر
هک ص  لی الله علیه وس  لم أ یَّ بذ

ی الله نر فَّ ور ار  حین تر در اعذ
ي   لذ

ا عر نَّ فر عر الر خر ا ور مر هک عر ن  مر مر رک ور ی  بر الزُّ  6442، ح2505، ص6صحیح البخاري ج  ، .ور
و ک ان اکثر بني عب د من اف من بني أمی ة و بني ه اش   م و غیرهم لهم می ل قوي للی علي بن أبي ط ال ب   -  129

 47ص  7منهاج السنة ج  یختارون والیته .
ع دم بیع ت  ام ام ب ا ابوبکر  ای بخ اري در ص   حیح  خود  ض   من یکر جری ان س   قیف ه بنی س   اع ده  و عل ت    -  130

رذ امیرمومنین  نقل می کند که ایشان فرموده اند  ت  
م 
ر
اي ا بذ

نر ی  لر ار عر د  در ب  تر كر اس  نَّ کذ
لر یعني ای ابوبکر تو در امر خةفت بر ما مستبد    ور

 بودی . ) خةفت استبدادی بوده است و نه انتخابی ( 
نَّ  -  131

ر
ارذثذ , أ حر نذ ال 

دذ ب  ی  بر ن  یک ا  عر نر ی  لر فک عر لذ
خ  تر س   ت تر اسک الر النَّ قر هک , فر فک لذ

خ  تر س   رر یر مر ی عک لر  لذ
لر س ر ر 

ر
اک أ و  مر هک ال  رر ض ر ینر حر رل حذ

ک  ا بر بر
ر
أ

ور  لر غ 
ر
أ وَّ ور فر

ر
انر أ ا کر نر یر لذ د  ور

ر
و  ق لر ا , ور ی ب لذ

ا غر   434ص  7ج مصنف ابن أبي شیبة.  فر ًّ
من عثم ان ک ان ق ائم اب ، فق ال ل ه عب د الرحمن ت ب ایع ولال ض   رب ت  أن علی اب رض   ي الل ه عن ه لم ا ب ایع عب د الرح  - 132

عنقك ، ولم یکن یوم ذ مع أحد س  یف غیره ، فخرج علي مغض  باب ، فلحقه أص  حاب الش  وری ، فقالوا له ت بایع ولال جاهدناك . 
 507ص  5ج  أنساب ايشراف فأقبل معهم یمشي حتی بایع عثمان .
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  هي الس الم را از جنگ  با معاو همایعل  یامام حس ن امام  عل آيا درس ت اس ت که  -32

نبوده  زيجا  هيش ود  اوال : نزد  امام  حس ن  جنگ  با معاو  یکرد ! پس  ثابت م یم   ینه

ش ود چرا که  هر دو  امام با هم مخالفت  کرده   یعص مت س اقط  م  دهی:  عق  ایاس ت  ثان

 اند !

این ادعای کامال  غلط و دروغی اسلت که به امام حسلن مجتبی ) (  نسلبت داده اند ،  اگر امام حسلن مجتبی  

بلا جنگیلدن امیرالمومنین  بلا معلاویله  مخلالف بوده انلد پس چرا  ایشلللان در رکلاب  پلدر علیله معلاویله  در جنلن 

همچنین اگر ایشللان  با جنن با معاویه  مخالف بودند و او را مهدور الدم نمی  133دند  ؟  صللفین  شللمشللیر ز

 134دانستند در زمان خالفت خود که زمام امور  بدست مبارکشان بود  با او قصد جنن نمی کردند.

 

 

سپاه ا ( پرسه ي :       دعضاعه اهل جآل   صفهَ )وكا ي   ) ع (از  مرد اوهر ا آْونهَ  _  33
ضغ ا »اخ اينا  ِرو د:  آن  مرد  وا    علهنا«  پس  عله   ى   ه تن   وا  ضرادعان  »آيان  يكن : 

 ايا ايَ د هل ضر ايآان   ِمل وكا ي  يه ك ؟ اي .« ىرده سرىش    طغهان 

اند حضرت  اگر آنان برادران دینى بوده   چونکهدر اینجا مراد از ااخوتا برادرى در عشیره است نه در دین.  

 جنگید. نمى  با آنان )   (امیرالمامنین على
ایعنى: و به قوم    (65أَخَاهُمْ هُودآ )اعراف/    وَ إِلَى عَادٍفرماید :  ( مى 6۵بیان : خداوند متعال در سوره )اعراف/  

فرماید  اند )اما قرآن مى هود قومى بت پرست بوده را فرستادیم.ا قوم    )یعنى مردى از آن قوم( هود  عاد برادرشان

وَ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحآ فرماید :  مى   همان سوره خداوند   ۷3آنان است( . و در آیه    حضرت هود برادر  که

برادرشان )یعنى مردى از آن قوم( صالح را فرستادیم.ا قوم صالح نیز    یعنى: و به قوم ثمود ( »73)اعراف/  

مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبآ )اعراف/    وَ إِلَىسوره عنکبوت فرمود :    36بودند . خداى تعالى همچنین در آیه    پرستبت

بینیم که خداوند  آن قوم( شعیب را فرستادیم.ا باز مى   ایعنى: و به اهل مدین برادرشان )یعنى مردى از  (85

   کند .برادر قوم مدین بت پرست نکر مى در این آیه هم شعیب را

 
، وقعة نص  ر بن مزاحم  -323نهج البةغة، محقق، ص  بحی ص  الح، ص  س  ید رض  ی، محمد بن حس  ین،   -  133
 ،249صفین، ص 

قال عمرو بن العاص  .حدثنا الحس ن قال لما س ار الحسن بن علي      رضی الله عنهما      الی معاویة بالکتائب -  134
فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن  .نافقال ا  .قال معاویة من لذراري المسلمین  .لمعاویة اری کتیبة ال تولي حتی تدبر اخراها

 56ص  9ج  صحیح البخاري  .بن سمرا نلقاه فنقول له الصلح
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همینطور    اى است نه برادرى در دین . و در این آیات، اخوت وبرادرى عشیره   در اینجا باید گفت مراد از برادرى 

آن حضرت )بر طبق حدیث ثقلین( همیشه    شود زیرا کهنیز مشاهده مى   )   (در کالم حضرت امیرالمامنین  

   شود.هرگز از آن جدا نمى  مقارن و همراه قرآن است و 

 مراجعه فرمايید( 5سوال   1ات تکمیلی به کتاب ارشاد السائلین ج) جهت توضیح 

  ومادة( حضرت صالح را کشتند    کرد که آنان ناقه )شتر   خداوند عزّوجلّ عذاب را به این دلیل برقوم هود نازل 

ماهى پرداختند حال    السبت به این جهت گرفتار عذاب الهى شدند که در روز شنبه به صید   همچنین اصحاب

)  اکرم    و وضعى دارند کسانى که فرزندان حضرت پیامبر  پس چگونه حال  ،آنکه خداوند آنها را نهى کرده بود  

و امام حسین علیهما  یعنى حضرت امام حسن    ) ص (  رسانده و دسته گل حضرت رسول اکرم   را به قتل   ص (

     کشیدند  به آتش  علیها السالم  را بر حضرت فاطمه  ( ) ص  خانه پیامبر اکرم السالم را مسموم و نبح کردند و  

ترین  تأخیر انداخت تا آنان در درک اسسفل )پست   روز قیامت به  بدون شک خداوند عذاب و مجازات آنان را تا

 برابر عذاب شوند .  نقطه( جهنم چندین
 
 

 یعزا دار .9بخش 

عزاداری در س یره ص حابه و و آيا   ؟)ع( جايز اس ت نیبر امام حس   یزن  نهیس  آيا -34

 اهل بیت علیهم السالم وجود داشته است؟

وهابیت با القای این  شلبهه که سلینه زنی  نوعی خود زنی بشلمار می آید و این فعل در سلیره سللف نبوده  

عزای سلید الشلهداء حرام دانسلته اند . در پاسلخ  به آنها  باید گفت  که بر سلر وصلورت    راسلت ، انجام  آن را د

ن هم در قرآن  آمده اسلت و هم در سلیره صلحابه و اهل بیت علیهم السلالم و در هیچکدام مورد انکار قرار زد

}فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِی صَ رٍَّة فَصَ کَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ  :می خوانیم29  ناریات آیه  در سلورهگرفته نشلده اسلت ، 

فریاد مى کشلید و به صلورت خود زد و    در این هنگام همسلرش جلو آمد در حالى که  یعنی  ]  عَُجوز  عَقِیم {

 [گفت )آیا پسرى خواهم آورد در حالى که ( پیرزنى نازا هستم ؟ 

همسلر حضلرت ابراهیم هیچگاه بخاطر این فعل  سلرزنش نشلده اسلت و کسلی مدعی نشلده اسلت که او خودزنی  

 کرده و مرتکب فعلی حرام شده است  
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در غم از دسلت دادن حضلرت یوسلف ) (  ۱3۵سلال  ۸0در حزن حضلرت یعقوب  ) (  می بینیم که ایشلان یا 

ار نگرفت محزون  شلدند تا جایی که چشلمان خود را نیز از دسلت دادند ، نتنها عمل او مورد انکار خداوند قر

 ۱36شهید بسبب این حزن واندوه  از جانب خداوند نصیب ایشان شد.  ۱00پاداش  بلکه 

 همسران  رسول خدا )ص( نیز پس از بشهادت رسیدن ایشان بر سر وصورت خود زدند ، عائشه می گوید : 

 قمتُ التدم )اضرب صدرى( مع النساء و اضرب وجهى. 

]بعد از وفات رسللول خدا صلللی اهلل علیه وآله وسلللّم[ برخواسللتم و به اتفا  سللایر زنان مدینه در عزای آن 

 زدیم.    حضرت به سر و صورت خود می

 ۱99ص۱۸احمد تحقیق احمد الزین ج مسند 

 عدم حرمتعائشله مخالفین از این فعل   )احمد محمد شلاکر(  صلحیح دانسلته و علمای  روایت را محقق کتاب

 :نوشته اند  ورا فهمیده سینه زنی 

 یعنی این فعل عائشه حرام نیست..(ولم يدخل هذا فی التحريم ) 

 23۵ص    2مواهب الجلیل  ج  و 26۷ص    ۱2سبل الهدى والرشاد  ج 

ب های شللیعه وسللنی آمده که  به همین جهت در کتابوده  پس اصللل عزاداری وسللینه زنی برای اموات جایز  

. در صلورت وسلینه خود می زدند  برسلر،حضلرت زینب بخصلوص    از جمله زنان بنی هاشلم  عاشلورااسلرای واقعه  

 می خوانیم که: ۵6ص  ۴ج  -ابن األثیر  -الکامل فی التاریخ مانند  سنتمعتبر اهل  کتب تاریخی

 فلطمت أخته وجهها وقالت يا ويلتاه 

 بر من.  )حضرت زینب(بر صورت خویش زده وگفت:ای وایحسین وخواهر حضرت 

 ابن کثیر دمشقی نیز این روایت را در البدایه والنهایه با سند صحیح نقل کرده است . 

 

دیده می شلود واخبار متواتری در این زمینه وجود دارد   اهل بیت علیهم السلالم نیزگریه وعزاداری در سلیره  

 برخی از آنها را نقل خواهیم کرد : اختصار که برای 

براسلاآ روایات اهل سلنت  اولین کسلی که برای امام حسلین علیه السلالم عزاداری کرده اسلت  وجود مبارک  

رسلول خدا )ص(  بوده اسلت ، رسلول خدا )ص( قبل از بشلهادت امام حسلین علیه السلالم  از جانب  خداوند 
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بوصیری در می شوند .  مصیبت بشهادت رسیدن ریحانه خود را مطلع می شود و به شدت اندوه گین و گریان  

 می نویسد :  کتاب اتحاف الخیرة 

نَائِمًا فِی بَیْتِی   -صَ لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَ لَّمَ   -قَالَتْ: کَانَ النَّبِیُّ    -رَضِ یَ اللَّهُ عَنْهَا  -وَعَنْ أُمِّ سَ لَمَةَ -  6755

أَمْسَ کْتُهُ مََخافَةَ أَنْ يَدْخُلَ فَیُوقِظَهُ. قَالَتْ: ثُمَّ غَفَلْتُ  فََجاءَ الُْحسَ یْنُ يَدْرُجُ قَالَتْ: فَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَ

 -صَ لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَ لَّمَ   -فِی شَ یْءٍ فَدَّبَ فَدَخَلَ فَقَعَدَ عَلَى بَطْنِهِ قَالَتْ: فَسَ مِعْتُ نَِحیبَ رَسُ ولِ اللَّهِ  

ولَ اللَّهِ ما علمت ب لَامُ  -ه. فقال: إِنَّمَا جَاءَنِی جِبْرِيلُفَِجئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَس  ُ وَهُوَ عَلَى بَطْنِی   -عَلَیْهِ الس  َّ

تَلُ بِهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: قَاعِد  فَقَالَ لِی: أَتُِحبُّهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ أَلَا أُرِيكَ الْتُرْبَةَ الَّتِی يُقْ

 ... ناحه فأتانی هذه التربة. قالت: فنذا فِی يَدِِه تُرْبَة  حَمْرَاءُ وَهُوَ يَبْکِیبَلَى. قَالَ: فضرب بج 

ام سلللمه می گوید : روزی پیامبر  در منزل من خواب بودند که حسللین ) ( که نزد رسللول خدا )ص( وارد  

ین ) ( غافل شلدم شلوند ، از ترآ اینکه  ایشلان را از خواب بیدار کند مانع ورود او شلدم ، پس از مدتی از حسل

و ایشلان نزد رسلول خدا )ص( رفته و بر شلکم وی نشلسلت، ام سللمه می گوید : صلدای نحیب ) گریه با صلدای 

بلند و دردناک ( را شلنیدم ، نزد ایشلان رفتم و عرض کردم : ای رسلول خدا )ص(  در خصلوص حسلین ) (  

من نشلسلته بود جبرئیل نزد من آمد و   اتفاقی افتاده اسلت ؟ پیامبر فرمودند : در حالی که حسلین بر شلکم

عرض کرد: آیا او را دوسلت داری؟ گفتم : آری . جبرئیل گفت : امت تو او را بقتل خواهند رسلاند .جبرئیل به 

؟ گفتم : آری ، پس من گفت  آیا میخواهی از خاکی که حسللین در آن  بشللهادت  می رسللد تربتی بیاورم  

م سللمه می گوید این تربة  در دسلتان رسلول خدا )ص(  بود در حالی جبرئیل  این خاک را برای من آورد ، ا

 که گریه می کردند . 

 بوصیری پس از نقل این روایت می نویسد : 

 137 رَوَاُه عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ بِسَنَدٍ صَِحیٍح

نکته مهم در روایت فو  این اسللت که رسللول خدا )ص(  با صللدای بلند و دردناک برای حسللین ) (  می  

 ۱3۸گریستند اما وهابیت آنرا )گریه با صدای بلند ( را حرام می دانند  

 

 
  238ص  7ج لتحاف الخیرا المهرا بزوائد المسانید العشرا   - 137

  452ص  3ج مجموع فتاوی ابن بای  وأما النیاحة فمعناها رفع الصوا بالبکاء علی المیت وهي محرمة.  - 138
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عزاداری پیامبر )ص( منحصلر به قبل از شلهادت امام حسلین ) ( نمی شلود بلکه پیش از بشلهادت رسلیدن 

ایشلان )مهر عاشلورا (  ،ابن عباآ پیامبر را در خواب می بینید در حالی که خاک بر سلر و ریش مبارک خود 

 ۱39ریخته بودند .

 مرحوم شیخ صدو  رضوان اهلل تعالی علیه در کتاب شریف عیون اخبار الرضاء علیه السالم می نویسد :

... وُلِدَ الُْحسَ یْنُ )علیه الس الم( وَ جَاءَ النَّبِیُّ )ص لی اهلل علیه و آله و س لم( فَقَالَ يَا أَسْ مَاءُ هَلُمِّی ابْنِی  

فَبَکَى فَقَالَتْ أَسْ مَاءُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی مِمَّ بُکَاؤُکَ قَالَ عَلَى ابْنِی هَذَا قُلْتُ إِنَّهُ وُلِدَ   ..وَ وَضَ عَهُ فِی حَْجرِِه

اعَةَ يَا رَسُ ولَ اللَّهِ فَقَالَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ مِنْ بَعْدِی لَا أَنَالَهُمُ اللَّهُ شَ فَاعَتِی ثُمَّ سْ مَاءُ لَا  قَالَ يَا أَالس َّ

 ...  تُْخبِرِی فَاطِمَةَ بِهَذَا فَنِنَّهَا قَرِيبَةُ عَهْدٍ بِوِلَادَتِه

اسلماء گوید : در سلال بعد حسلین )علیه السّلالم( متولّد شلد ، رسلول خدا )صللّى اللَّه علیه و آله( به سلرا  او آمد 

سلت ، اسلماء گفت : پدر و مادرم فداى تو و فرمود : اى اسلماء فرزندم را بیاور آنگاه او را در آغوش گرفت و گری

گریم ، عرض کردم یا باد ، گریه براى چیسللت و از چه رو میگریى ؟ حضللرت فرمود : بر حال این فرزندم مى

کنند ، خدا رسلول اللَّه   او هم اکنون به دنیا آمده اسلت   حضلرت فرمود : سلتمکاران او را پس از من شلهید مى

کشلند( به فاطمه نرسلانید ، اند ، آنگاه فرمود : اى اسلماء این خبر را )که او را مىشلفاعت مرا نصلیب آنان نگرد

 . زیرا او تازه فار  گشته است
 . 26، ص  2عیون أخبار الرضا علیه السالم ، ج

 مام حسین علیه السالم: حضرت ولی عصر علیه السالم بر ا گریه

در  ۵0۱ص    ۱ شللیعه می باشللد در جلد از کتاب های معتبر  المزار الکبیرخود که   مشللهدی درکتاب شللریف

 زیارت صادره ازناحیه مقدسه می نویسد:

  لك  نص ب  ولمن ،   محاربا  حاربك  لمن  أکن  ولم  ،   المقدور  نص رک  عن  وعاقنی ،   الدهور  أخرتنی فلئن

  وتأس فا  علیك  حس رة  ،  دما  الدموع بدل  علیك  وألبکین ،  ومس اء ص باحا فَندبنك ،   مناص با  العداوة 

 االکتیاب وغصة المصاب  بلوعة أموت حتى ،  وتلهفا دهاک ما على

اشلک بر تو خون   یو بجا  کنمیتو ناله م  یصلبح و شلب برا  در این فراز می خوانیم که حضلرت   می فرمایند:

  یکه بر تو وارد شلللده و از رو   ییو بال  یناراحت  یکار را به خاطر حسلللرت خوردن بر تو و از رو نی. امیگریم

 .رمیبم یو غصه ناراحت هابتیاز غم مص کهنی. تا ادهمیاندوه و حزن بر تو انجام م
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  778ص  2جيحمد بن حنبل 
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   19 سوال   1ج  ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

)ع( ب ه   نیاس  ت  پس چرا  ام ام حس     زيج ا  تی  م  یبرا  ونیو ش      یاگر عزادرا  -35

 نکند ؟ ونیو ش  هياو  گر یکه برا  کندیم  هیتوص نبيخواهرش حضرت ز

 یها  تیقبول دارد، تمام روا را  تیها اسلللتناد کند و واقعا روا  تیخواهد به روا  یم  یخوب اسلللت اگر کسللل

بر امام   یوجود دارد که عزادار  تیلصلللدها روا  ت،یلچنلد روا نیدر مقلابل ا  رای. زند یموضلللو  را بب  کیل  رامونیپ

 اراتیالز  کاملمثال فقط در کتاب دانسلته اسلت.   لتیفضل نیباستر  یبلکه دارا  کند،یرا نه تنها سلفارش م نیحسل

 هیعل  دالشلهدایبر سل  یعزادار  تیدر فضلل  تیاسلت صلدها روا  عهیشل  ییکتب روا  نیو معتبرتر  نیتریمیکه از قد 

از جمله روایاتی که خود امام حسلین   توصلیه فرموده اند که بر ای ایشلان عزاداری  می شلود  السلالم مشلاهده 

 حضرت فرموده اند:2۱6-2۱۵  ص۱ جلد که در  یمشهورو شود مانند روایت معتبره 

 «. بکى إالّ مؤمن يذکرنی ال ،  العَبرَة  قتیل أنا:  السالمعلیه الحسین قال

روایت معتبری ندارد.   سلند کار مشلروعیت عزاداری روایت اسلت که  روایت مورد اسلتناد مخالفین در باب انواما  

 )ضعیف ( نقل کرده است : مرسلبصورت  9۴ص  2اإلرشاد ج  را شیخ مفید در کتاب 

فال تش قی علیَّ جیبا، وال تخمش ی علیَّ   هلکتيا أختاه إنی أقس مت علیك فأبری قس می، إذا أنا  

 وجهاً، وال تدعی علیَّ بالويل والثبور . 

  یخواهرم تو را به اهلل قسلم م  یالسلالم فرمود: ا هایعل  نبیالسلالم شلب عاشلورا به خواهرش ز  هیعل نیامام حسل

خود نزن و من پاره نکن و بر سلر و صلورت    یرا برا  بانیشلدم گر  د یدهم پس قسلمم را عمل کن، اگر من شله

 .نکن یمن عزادار یبرا

 ۱۴0البته اصل این روایت در کتاب تاریخ طبری سنی می باشد که برای ما حجت نیست. 

ودر مقابل در کتاب های شلیعه وسلنی آمده که بانوان واسلرای واقعه عاشلورا از جمله آنها زنان بنی هاشلم   

ابن  الکامل فی التاریخمثال در  . دند  وحضللرت زینب آن عالمه غیر معلمه برسللر وصللورت وسللینه خود می ز

 می خوانیم که: ۵6ص  ۴األثیر ج 

 . فلطمت أخته وجهها وقالت يا ويلتاه 

 وخواهر حضرت  )حضرت زینب(بر صورت خویش زده وگفت:ای وای بر من.
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وحتی فقهای ما در بحث جواز سللینه چاک کردن بر برادر به این فعل فاطمیات سللالم اهلل علیهن اسللتدسل 

 د:می نویس۵6ص  2نکرى الشیعة فی أحکام الشریعة ج  شهید اول در کتاب.بعنوان مثال کرده اند 

 وفعل الفاطمیات على الحسین ) علیه السالم (

بوده   یدسلتور اختصلاصل  کی  نب،یالسلالم به حضلرت ز  هیعل نیسلفارش امام حسل  ضلمن این که می توان گفت

حسلاآ، با  ط یدر برابر دشلمنان، به دنبال آن اسلت تا در آن شلرا  یدار  شلتنیبا دعوت به خو شلانیاسلت. ا

 نینکند و همچن  یروزیآن هم به شللکل پاره کردن لباآ و خراش بر صللورت، دشللمن احسللاآ پ  یعزادار

السّلالم    هیعل  نیامام حسل  ینهویا این که بگوییم  . ند یخود را حفظ نما  هیالسلالم روح  هیعل نیخانواده امام حسل

 ییباشلللد، بلکه نه  یحداقل انجام فعل مکروه ایتا تمرّد از آن گناه و    یارشلللاد  یبوده و نه نه  یمولو  ینه نه

اسلت.   یو انس و عالقه و محبّت درون  یزدلسلو  یزده و از رو  بتینمودن مصل  یآرام کردن و دلدار  یاسلت برا

 راینکند، ز  هینه بدان سبب است که گر  نینکن و ا  هیگر  ند یگو  یم  وکنند   یزده را آرام م  بتیمص  نکهیمانند ا

 یم  یزده را دلدار  بتیسخن شخ  مص  نیزده است، بلکه با ا  بتیمص  یبرا  یامر عاد  ،یتاب  یکردن و ب  هیگر

السّلالم تمرّد امر  همیآل اهلل عل  میبگوئ  نکهیا ایمعنا شلود از دو حال خارج نخواهد بود    ن،یاگر به جز ا امادهند.

اهل حرم و  دنیچاک زدن و لطم زدن و صلورت خراشل  بانیکه در گر  یو موثق  ادیز  اتیروا  نکهیا اینمودند و  

اشلتباه اسلت. لذا   نهیکه هر دو گز  میا رد کنر  ،مقاتل نکر شلده  یدر تمام  باًیالسّلالم اسلت و تقر  هیامام سلجّاد عل

  یکه حضرت از رو   د یآ  یبه دست م  جهینت نیا  ت،یبه خاطر جمع دو روا اًیو ثان  یو اعتقاد  یاوّسً از نظرگاه عقل

همچنین حضللرت زینب )آ( بهمراه حضللرت زین العابدین ) (    فرمودند. نیاهل حرم، چن  یمحبّت و دلدار

مسلئولیت تبلی  و تبیین حقیقت را پس از شلهادت امام حسلین ) ( برعهده داشلتند واین امر مسلتلزم روحیه  

 مستحکم و اراده قوی بود . 

 

 

 بدعت ! ؟ اي)ع( سنت است   نیبر امام حس هيگر ايآ  -36

گیرد، عبارت از هرگونه افزودن و یا کاسلللتن در دین به نام دین قرار مىمعناى بدعت که در دین مورد بحث  

 :گوید باشد ابن حجر عسقالنى مىمى

له أص ل فی الش رع ويس مّى فی  والمُْحدَثات بفتح الدال جمع مُْحدَثَه، والمراد بها: ما أحدُ ولیس

 أصل يدلّ علیه الشرع فلیس ببدعه.  عرف الشرع بدعه، وما کان له

شلود و هر چه که ریشله و شلرعى نداشلته باشلد، در عرف شلر ، بدعت نامیده مى  جدیدى که ریشلههر چیز 

 .دلیل شرعى داشته باشد بدعت نیست

 2۱2، ص ۱3فتح البارى، ج 
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بر سلید الشلهداعلیه السلالم که از سلنت های حضلرت به  (ص  )با این مقدمه به دو مورد از گریه های حضلرت 

 حساب می آید اشاره می کنیم:

 ) ( :های اول تولد تولد فرزندش حسین صلی اهلل علیه وآله در روز خدا رسولل گریه  ۱

 أم الفضللل بنت الحارث  آن از غیر  مقتل الخوارزمی و  و   تأریخ ابن عسللاکر  الصللحیحین وعلی  مسللتدرک    در

 ضمن داستانی این گونه نقل شده است:

فدخلت يوما إلى رس ول اهلل  -کما قال رس ول اهلل )ص(  -فولدت فاطمه الحس ین فکان فی حجری  

)ص( فوض عته فی حجره، ثم حانت منی التفاته فنذا عینا رس ول اهلل )ص( تهريقان من الدموع قالت: 

ن امتی  فقلت: يا نبی اهلل بأبی أنت وأمی مالك؟ قال: أتانی جبرئیل علیه الص اله والس الم فأخبرنی ا

 ستقتل ابنی هذا، فقلت: هذا؟ فقال: نعم، وأتانی بتربه من تربته حمراء. 

گونه که پیامبر فرموده بود در آغوش من قرار گرفت. تا این و همان  را به دنیا آورد  حسلین  هفاطمبعد از مدتی  

و نمود  نگاهی که روزی خدمت حضلرت رسلیدم و حسلین را در آغوش آن حضلرت گذاردم؛ حضلرت به من  

:  حضللرت فرمود ؟  پدر و مادرم فدایتان چه شللده اسللت یا نبی اهلل  چشللمانش پر از اشللک گردید. عرض کردم:

،  کشلند من به زودی این فرزندم را می امتسلاخت که    خبر نزد من آمد و مرا با  والسلالم  هجبرئیل علیه الصلال

 است. سرزمین ]کربالء[ت تربعرض کردم: همین حسین را؟ فرمودند: آری و این هم مقداری از خاک و 

 : گوید بعد از نقل این روایت می حاکم

 هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه. 

 .اند ی آن دو این روایت را نیاوردهلدارا هستند و ]بخاری و مسلم[ شیخینایط صحت را نزد حدیث شراین 

 ۱۷6 ، ص3 ، جمستدرک الصحیحین

 طینت اسلت که بخش مهمّی از زندگی و سلیره أمّ سللمه:امّ سللمه یکی از همسلران پاک   معروف بانو  حدیث-2

داسلتان گریه رسلول خدا صللی اهلل علیه وآله وسللّم    خدا صللّی اهلل علیه و آله وسللّم را نقل کرده اسلت، اورسلول

 کند:گونه روایت میبرای حسین را این

ات يوم فی بیتی قال ال يدخل على أحد فانتظرت کان رس ول اهلل ص لى اهلل علیه وس لم جالس ا ذ

فدخل الحس ین فس معت نش یج رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم يبکى فأطلت فنذا حسین فی حجره 

والنبی ص  لى اهلل علیه وس  لم يمس  ح جبینه وهو يبکی فقلت واهلل ما علمت حین دخل فقال إن 

أما فی الدنیا فنعم قال إن أمتك س تقتل  جبريل علیه الس الم کان معنا فی البیت قال أفتحبه قلت  

 .. هذا بأرض يقال لها کربالء فتناول جبريل من تربتها فأراها النبی صلى اهلل علیه وسلم. 

ندارد، بیرون اتا  منتظر    حجره مراروزی همسلرم رسلول خدا در اتا  من بود فرمود: هیچ کس حقّ ورود به  

محضلر پیامبر رسلید، صلدای گریه از  امام حسلین علیه السلالمدر همین حال بودم تا اجازه ورود صلادر شلود،  
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درون اتا  به گوشلم رسلید، حسّ تحقیق و جسلتجو وادارم نمود تا نگاهی به درون اتا  بیاندازم، دیدم حسلین 

به خدا   عرض کردم:  ریزد.کشلد و اشلک میاش میبر زانوی رسلول خدا نشلسلته و پیامبر دسلت بر پیشلانی

  گیری کنم. حضلرت فرمود:ود حسلین به خانه مطلع نشلدم تا از وارد شلدن به حجره شلما جلوسلوگند من از ور

ا بود و از من سلاال کرد: یا رسلول خدا صللی اهلل علیه وآله وسللّم آیا حسلینت را مبا  جبریل علیه السلالم  اکنون  

شود  گفته می  کربالءآن  آری  جبرئیل گفت: به زودی امت تو او را در سرزمینی که به    داری؟ گفتم:دوست می

 آن را به من نشان داد.  تربترسانند. و بعد از این سخن قدری از به قتل می

 .۱۸9، ص9مجمع الزوائد، ج 

 گوید:میبعد از نقل این روایت  ناقل این حدیث هیثمی

 رواه الطبرانی بأسانید ورجال أحدها ثقات. 

 ثقه هستند. تماماً سندهارجال یکی از این روایت را طبرانی نقل کرده است و 

 .۱۸9، ص9مجمع الزوائد، ج 

گریه و عزاداری پیامبر )ص( منحصلر به قبل از شلهادت امام حسلین ) ( نمی شلود بلکه پیش از بشلهادت   -3

رسللیدن ایشللان )مهر عاشللورا (  ،ابن عباآ پیامبر را در خواب می بینید در حالی که خاک بر سللر و ریش 

 ۱۴۱مبارک خود ریخته بودند .

بنابراین گریه و عزاداری بر سلیدالشلهداء سلنت نبوی اسلت و ما مأمور به اتبا  و پیروی از سلنت ایشان 

}قُلق إِنق کُنقتُمق تُحِبُّونَ اللَّهَ  ( و)[۷}وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُلولُ فَخُُذوهُ وَمَا نَهَاکُمق عَنقهُ فَانقتَهُوا] ]الحشلر:  هسلتیم )

 ([3۱للَّهُ وَیَغقفِرق لَکُمق نُنُوبَکُمق وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ] ]آل عمران: فَاتَّبِعُونِی یُحقبِبقکُمُ ا

 

 

وجبت له الجنة    ) ع(    مام الحسینالدر اخبار رسیده از ائمه : آمده است: من زار ا  -37

تکتب   ن) ع(  مام الحسیالا  غفر اللّه له ذنوبه... من زار   )ع(    ... و من زار اإلمام الحسین

زيارت کند بهشت براى او واجب    را  ن ) ع (حجة و عمرة يعنى: هر کس امام حسیله  

بخشد ....  تعالى گناهان او را مى  شود .... هر کس امام حسین  را زيارت کند خداىمى

 
دک ا  -  141 ب   ا عر ن ر ثر دَّ ، عر ح ر ارل م َّ ي عر بذ

ر
نک أ ور اب  ارل هک م َّ ن  عر ، عر ةر م ر لر نک س   ر ادک ب  م َّ ، ن ا حر نذ

مر ح  دک الرَّ ب   ي، ن ا عر بذ
ر
ي أ نذ

ثر دَّ ت ح ر الر
ر
هذ ق 

تک لل َّ ی  
ر
أ ت " رر الر

ر
اسل ق  ب َّ نذ عر

نذ اب 
رر  بر غ 

ر
ثر أ عر ش  

ر
ارذ أ هر فذ النَّ ص   نذ امذ بذ نر مر ي ال  مر فذ لَّ س ر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ يَّ ص ر بذ

ت النَّ الر
ر
ا؟ ق ذر ا هر ، مر هذ

ولر اللَّ س ک ا رر ت یر تک ل 
ک
ا ق ی  ب ا ش ر یهر عک فذ بَّ تر تر و  یر

ر
، أ هک طک قذ

تر ل  م  یر ا در یهر ا  فذ ورر ارک
ر
هک ق عر ، مر

 
ک
اهک ق نر د  جر ور لذكر فر

ا یر نر فذ   حر ت فر ار  مَّ الر عر
ر
مر ق و  یر ذک ال  ن  هک مک عک بَّ تر تر

ر
ل  أ یر

ر
م  أ هذ لر ابذ

حر ص  
ر
أ نذ ور

ی  س ر حک مک ال  لر یر در مک ".تذ ةر هذ الس َّ ی  لر مر عر و  یر فض ائل الص حابة  اس ناده ص حیح  .   لذكر ال 
  778ص  2جيحمد بن حنبل 
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  شود.يك حج و عمره نوشته مى زيارت کند در نامه اعمال او  هر کس امام حسین را

حسین براى چیست و آيا  درباره فضیلت زيارت امامپرسش: اين اختالف موجود 

سوال دلیل اختالف در ثواب زيارت  زيارت امام ، انسان را از حج بی نیاز می کند ؟

امام حسین ) ع ( چیست ؟ و ايا صحیح است که شیعه به جای حج به کربال می 

 روند.؟

 

 ا پاسخ ا  

حقیقت اخالص و تقواست و این دو صفتى    کند همان  از حقایق قرآنى که واجب است انسان به آنها توجهیکی  

انسان   پذیرد . چونکه محال است که بندگان را جز بر اساآ این دو صفت نمى  که خداى تعالى اعمال هستند  

تر شود . و اگر با عملى ریا و  جسته و نزدیک   با عملى که در آن اخالص و تقوا نباشد به خداى تعالى تقرب

 شوند مى  )پناه بر خدا( در آن انیت و آزارى براى دیگران باشد این اعمال باطل ا اینکه تظاهر مخلوط شود و ی

وَ األَذَى کَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّخداى تعالى فرمود :  

 (264فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَاب  فَأَصَابَهُ وَابِل  فَتَرَکَهُ صَلْداً )بقرة/  الْیَوْمِ اآلخِرِوَ ال يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ 

مانند آن که مال خود    اید، صدقات خود را را به سبب منت و آزار تباه نسازید ایعنى: اى کسانى که ایمان آورده 

که وصفش مانند سنن    و روز قیامت ندارد  نفا  کند و ایمان به خدا را از روى ریا )براى جلب توجه دیگران( ا

سخت و خارایی است که بر ان پوششی نازک از خاک قرار دارد و اگر رگباری تند و درشت به ان برسد ان  

 سنن را صاف و بدون خاک خواهد کرد . 

شود همانگونه که خداى تعالى  پذیرفته مى   بنابراین اخالص و تقوا دو عاملى هستند که اعمال بر اساآ آنها

ایعنى: بى تردید خدا )اعمال و قربانى را( فقط از متقیان   (27الْمُتَّقِینَ )مائدة/  إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنْفرمود : 

رسد بیشتر مى   تر باشد به ثواب پس هر چقدر که اخالص انسان و ایمان او قوى   پرهیزگاران خواهد پذیرفت.ا    و

مَنْ جَاءَ بِالَْحسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا خداى تعالى فرمود:    شود . همانگونه که خداى عزّوجلّ نزدیکتر مى و او به  

يُنفِقُونَ    مَثَلُ الَّذِينَهرکس کار نیکو کند او را ده برابر آن خواهد بود.ا و نیز فرمود :    ایعنى :   (160)انعام/  

سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ    کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى کُلِّأَمْوَالَهُمْ فِى سَبِیلِ اللّهِ  

     (261وَ اللّهُ وَاسِع  عَلِیم  )بقرة/ 

و   هفت خوشه بروید   اى است که از آنکنند به مانند دانه ایعنى: مثل آنان که مالشان را در راه خدا انفا  مى 
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خواهد بیفزاید و خدا را رحمت بى منتهاست  ب  در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند از این مقدار نیز براى هر که

 و به )همه جیز( داناست.ا 

انسان به اعتقاد و ایمان او به خداى    شود که مقدار أجر و پاداش از مجمو  آیات شریفه براى ما ثابت مى   

 شود .  تر باشد أجر و پاداش او نیز چند برابر مى و اعتقاد او قوى  مانگردد و هر چقدر ایعزّوجلّ برمى 

اندازه اعتقاد و معرفت او    در مسئله زیارت و گریه کردن بر امام حسین  نیز مقدار ثواب انسان به   همچنین

شود  واجب مى خوانیم که هر کس امام را زیارت کند بهشت بر او  مى   باشد . و وقتى که ما در بعضى از اخبارمى 

شود . به این معنى نیست  نوشته مى   آمرزد و یا در نامه اعمال او یک حج و عمرهیا خداوند گناهانش را مى  و

»من زار االمام روایت گفته است :    شود بلکهرا زیارت کند بهشت بر او واجب مى     هرکس امام حسین  که

 زیارت کند که به حقانیت او آگاه باشد بهشت کس امام  را در حالى یعنى هر عارفآ بحقه وجبت له الجنة«

داند که امام  کسى است  یعنى مى ، است  شود . بدین معنى که او بداند امام  مفترض الطاعة براى او واجب مى 

نیز اینگونه    بر سید الشهدا    باید بر راه و مذهب امام  باشد  در مورد گریه کردن که اطاعت از او واجب بوده و

اما آن    شود چونکه بر امام  در روز عاشورا گریه کرد  اهل بهشت مى   اینصورت عمر بن سعد نیز ازاست. در غیر  

همانگونه که خداى تعالى  .    دارد ننباشد ارزشى    و پیروی از امام حسین )   (   اى که در آن ایمان و اخالص گریه 

 (.27إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنْ الْمُتَّقِینَ )مائدة/ فرمود :  

شد مراد از آن حجّ مستحب    نکر )   (    که ثواب آن حجّى که در زیارت امام حسین  : اوس  گوییم و در نهایت مى  

 است نه حجّ واجب .  

رسد ، و همانگونه که در روایات  مى   ، به این ثواب عظیم و پیرو و مطیع اهل بیت  بنابراین تنها انسان مامن   

منّا من استخفّ بصالتها یعنى از ما نیست کسى که نماز خود را سبک    الیس   ائمه اطهار  به ما رسیده است  : 

ما   بشمارد. یعنى: شیعه  الصالة  مواقیت  عند  امتحنوا شیعتنا   : فرمود  دیگرى  در حدیث  نماز    و  اوقات  در  را 

 یعنی یک شیعه باید مطیع و پیرو اهل بیت )   ( باشد .بیازمایید 

لذا همه  بنابراین همه ارادتمندان سید الشهدا هر کدام به اندازه ایمان و اعتقادش به اجر و ثواب می رسد .    

 گردد . رسیده به ایمان و اعتقاد انسان به خداى عزّوجلّ برمى اخبارى که درباره اجر و ثواب به ما

خارج و برای نماز حرکت کند اجر او    دوما : در منابع اهل سنت از پیامبر نقل کردند هر کسی از منزل خود

( و همچنین در مجمو     ۱66مانند اجر شخ  محرم در حج است ) صحیح سنن ترمذی تالیف البانی ص  

هرکس بعد از نماز صبح بنشیند و خداوند متعال را نکر کند و سپس دو رکعت   ۱۷۱ص   2۵فتاوی ابن باز ج  

 می باشد .  نماز بخواند برای او اجر حج تمتع و عمره تامه 

شکی نیست که مراد از این اجر و ثواب مستحب است و کسی اعتقاد ندارد که با دو رکعت نماز مستحبی ،  
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حج واجب از او ساقط می شود  بنابراین ثواب حجی که در زیارت سید الشهدا )   ( نکر شده حج واجب  

   .نیست بلکه برای زوار امام حسین )   ( ثواب حج مستحب نوشته می شود 

 43سوال   1ج   ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

 خمس .  10بخش 

 اختصاص دارد. یقران خمس فقط بر غنائم جنگ هيا ربنا ب آيا درست است که -38

 

للرس  ول و لذی  »واعلموا أنما غنمتم من ش  یءفأن هلل خمس  ه و فرماید:  قرآن کریم درباره خمس می

 (    ۴۱)سوره انفال، آیه القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل... «

ابلدانیلد هرگونله غنیمتی بله دسلللت آوریلد، خمس آن برای خلدا و برای پیلامبر و برای نزدیکلان و یتیملان و   

نچه از اموال به صلورت فرماید: آمسلکینان و واماندگان در راه، از بنی هاشلم اسلت.ا   در این آیه به صلراحت می

 زدیکان آن حضرت اختصاص دهید.نغنیمت به دست آوردید، یک پنجم آن را برای خدا و رسول و 

سلخن در این اسلت که آیا غنیمت اختصلاص به غنایم جنگی دارد یا هر چیزی که انسلان به دسلت آورد بر آن 

احکام، عقاید و اخال  را بیان ای اسللت که اصللول کلی  کند؟ چراکه شللیوه قرآن به گونهغنیمت صللد  می

بلاشلللد کله تعلداد رکعلات و کیفیلت  پردازد. نمونله بلارز آن، مسلللألله نملاز و حج میفرملایلد و بله جزئیلات نمیمی

رو در فهم قرآن و دستورات آن تنها قرآن کافی نیست؛ بلکه خواندن و انجام دادن حج بیان نشده است، از این

باشلد تا با تفسلیر قرآن، جزئیات احکام و عقاید را در علیه و آله ضلروری میوجود مبارک پیامبر اکرم صللی اهلل 

 شود.رفتار و گفتار خویش برای امت تبیین فرماید که از آن سنت یاد می

گیرد و همچنین شلرایط بدین جهت در آیات خمس و زکات نو  مالی که زکات و خمس به آن تعلق می      

یابی به عقاید و احکام صلحیح اسلالم بایسلتی به سلنت رو برای دسلتنو خصلوصلیات بیان نشلده اسلت. از ای

 صحیح و مورد اطمینان مراجعه کنیم.

 ای که مربوط به خمس است سه چیز را بیان و مشخ  فرموده است:در آیه     

 .خمس در اموال به غنیمت گرفته شده است.۱

 باشد..اندازه انفا  واجب در غنائم، یک پنجم می2

شلود، ولی مطلبی که در آیه به صلورت مجمل آمده، معنای غنیمت که خمس به آنان پرداخت می  .کسلانی3

هایی که در آیه وجود دارد این اسلت که مقصلود از غنائم چیسلت؟ آیا منحصلر در رو یکی از بحثاسلت. از این
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د، و در بر شلللوهلایی کله از نظر عرف و لغلت بله آن غنیملت گفتله میغنلائم  جنگی اسلللت یلا مجمو  غنیملت

 گیرد؟می

گردد که خمس فقط در  در پاسلخ به این سلاال باید به سلنت مراجعه شلود و با مراجعه به سلنت روشلن می      

گیرد. البته با اختالفاتی که در مذاهب اسلالمی در این زمینه به غنائم جنگی نیسلت بلکه غیر آن را در بر می

ود. برخی دایره خمس را در هر نو  غنیمتی که از نظر شللخورد، دایره آن محدود یا گسللترده میچشللم می

دهند، که این نظریه شلیعه اسلت و برخی دیگر دایره را شلود، گسلترش میعرف و لغت به آن غنیمت گفته می

 دانند و این نظریه اهل سنت است. توضیح:های یافت شده( میمحدود به غنائم جنگی و رکاز )گنج

 »وفی الرکاز الخمس«کنند که: اهل سنت بر اساآ روایتی که از ابوهریره نقل می"

رو  اهل سلنت خمس را دانند. از اینشلود، خمس را واجب میدر رکاز که به مال مدفون در زمین اطال  می  

ت و کنند، ولی شللیعه در سللودهای معامالدانند گرچه دایره آن را محدود میمنحصللر در غنائم جنگی نمی

دانند. ولی اهل سلنت زکات را هایی که یک سلال بر آن بگذرد به جای زکات آن را مشلمول غنیمت میسلرمایه

توانند بر شلیعه اشلکال کنند که به چه دلیل  دانند. لذا اهل سلنت نمیهایی واجب میدر چنین اموال و سلرمایه

دلیلی که شلما زکات را در مال التجاره   شلود به هماندانید؛ زیرا در پاسلخ گفته میشلما خمس را واجب می

 "واجب کردید.

بلاشلللد، بلایسلللتی در ارائله نظر ملذاهلب، از آنجلا کله اینگونله مبلاحلث فقهی جلایگلاه اجتهلاد فقهلای ملذاهلب می  

هلای بزرگلان آنلان را مورد توجله قرار داد. بلا توجله بله این کله در قرآن مفهوم غنیملت بله روشلللنی بیلان دیلدگلاه

 به لغت و عرف و سپس به روایات مراجعه کنیم تا جزئیات مسأله کامالً واضح شود. نشده، سزم است

شود؛ زیرا از نظر لغویون، غنیمت بر هر های لغوی اصیل، مفهوم غنیمت به خوبی روشن میبامراجعه به کتاب

از غیر آن باشلد، آورد، خواه از راه گنج، معادن، غنائم جنگی و خواه  ای که انسلان به دسلت میمالی و سلرمایه

 شود.اطال  می

 ا: غَن َمَ و غُن منویسد: اراغب اصفهانی می

یابی و رسلیدن به چیزی اسلت، در هر چیزی که انسلان به آن دسلت پیدا کند، خواه از طریق به معنای دسلت  

»فعند اهلل مغانم ،    »و اعلموا أنما غنمتم من ش یءٍ ...« ، »فکلوا مما غنمتم...«جنن یا غیر جنن باشلد: 

 ۱۴2. کثیرة«

 ۱۴3ختی است.یابی به چیزی بدون مشقت و س گوید: غنم: دستاین منظور می 

 
 94، سوره نساء، آیه 69   41مفرداا راغب، ماده غنم، سوره انفال، آیه  - 142
ةل - 143

قَّ شر رذ مر
ی  ن  غر ءذ مذ ي  الشَّ ی بذ

و    445ص  12ج لسان العرب.  الفر
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ابن فارآ: غنم اصلل صلحیح واحد یدل علی افادة شلیء لم یملک من قبل ثم یخت  بما أخذ من المشلرکین.   

 ۱۴۴)مقاییس اللغة، ماده غنم(.

ابن فارآ این واژه را به معنای دسلت یافتن شلخ  به چیزی دانسلته که قبالً مالک آن نبوده و بعد اختصلاص 

 شود.ه میبه چیزی یافته که از مشرکین گرفت

 گوید: از بزرگان اهل لغت است. او می فراهیدی

تر از آن اسلت، بلکه معنای آن گسلترده    ۱۴۵آید.مشلقت به دسلت آورد، غنیمت به حسلاب میهرچه انسلان بی

رو هر چیزی را گرچه در زمان نزول آیه به خاطر غنائم جنن، در غنائم جنگی به کار برده شلده اسلت. از این

 آید.دست آورد و فایده و سود بر آن صد  کند، غنیمت به شمار می اکه انسان به

آورد، هر چند از راه غیر در قرآن نیز واژه امغنما در موردی به کار برده شده که انسان چیزی را به دست می

ل آن (. مقصلود از این مغانم بسلیار، به دلی9۴)سلوره نسلاء، آیه   )فعند اهلل مغانم کثیرة(. جنن باشلد. در آیه  

حتی به آنچه انسلان در   »مغنم«که در مقابل کاسی زندگی دنیا آمده، پاداش آخرت اسلت. بر اسلاآ این آیه  

آورد، اختصلاص ندارد و به هر دسلتاوردی که حتی اخروی هم باشلد های جنن به دسلت میاین دنیا یا میدان

 شود.شامل می

حضلرت رسلول صللی اهلل علیه و آله آنها را در معنای   در روایاتی که کلمه مغنم و غنیمت و غنم به کار رفته،

 های ماه مبارک رمضان به کار برده است.بهشت، آثار و برکت

وی روزه را به خاطر پاداش آن     ۱۴6در نهایه این اثیر آمده است: روزه در زمستان، غنیمت سرد و خنک است.

 غنیمت به حساب آورده است. 

اسللتفاده عموم فایده و ربح کرده اسللت و   )واعلموا أن ما غنمتم(قرطبی از مفسللران اهل سللنت از آیه    

 گوید: به خاطر اجما ، اختصاص به غنائم جنگی پیدا کرده است. می

ه، خمس بر درآمدهای مالی که خارج از نیازهای در روایاتی که از طریق اهل بیت علیهم السلللالم وارد شلللد 

کند، گرچه آیه خمس درباره غنائم باشللد، واجب شللده اسللت؛ زیرا بر آنها غنیمت صللد  میسللاسنه افراد می

 اند:جنگی وارد شده است، چنان که مفسرین گفته

مسلأله ثابت شلده اسلت که  این آیه در روز بدر و رویارویی دو گروه مسللمان و کافر نازل شلده اسلت. ولیکن این 

توان آن را اختصلاص به همان مورد نزول داد بلکه واژه غنیمت ای که در موردی نازل شلده اسلت نمیهر آیه

 
 (397/ 4مقاییس اللغة ) - 144
یک بالشيء في غیر مشقة.  - 145 و  ت الفر مک ن    426ص  4جالعین  والغک

 ، الصوم في الشتاء الغنیمة الباردا، لنما سماه غنیمة لما فیه من ايجر و الثواب(39، ص3کلمه غنم، ج - 146
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باشللد. وقتی دانسللتیم که در آغاز، تشللریع خمس در مورد  عمومیت دارد و یکی از موارد آن غنائم جنگی می

توان بر مرتبه بعدی به خاطر اطال  مفهوم  آیه میغنائم جنگی و گنج و طالی مدفون شللده واجب شللده در  

آید آن را مصلدا  آیه دانسلت. دلیل بر این مطلب افزون بر معنای هر فایده و غنیمتی که به دسلت انسلان می

لغوی غنیمت، روایاتی اسلت که از طریق اهل بیت علیهم السلالم وارد شلده اسلت که در اینجا به یک روایت 

 نماییم:اشاره می

 گوید: از امام کامم علیه السالم درباره خمس پرسیدم. ایشان فرمودند: عه میسما

     ۱۴۷هرچه که مردم به دست آورند کم یا زیاد خمس دارد.

امام هادی علیه السللالم نیز در پاسللخ به یکی از یارانش فرمودند:  خمس واجب اسللت. گفتم: در چه چیز؟ 

سلازد چه؟ فرمودند: اگر کند یا چیزی را با دسلتش میفرمودند: در کاس و وسلایلشلان. گفتم: آن که تجارت می

 ۱۴۸ها و نیازهایشان پرداخت کنند. بتوانند باید پس از هزینه

شلود که خمس منحصلر در غنائم جنگی نیسلت.    ابن عباآ روایت کرده  اهل سلنت نیز اسلتفاده می از روایات

 ۱۴9است که پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند:  در رکاز )گنج( خمس است. 

ضلرت یابیم. حها گنج میمردی از پیامبر اسلالم صللی اهلل علیه و آله سلااستی پرسلید. از جمله این که در خرابه

 ۱۵0فرمودند که در آنها خمس است. 

گروهی از عبد قیس، حضلور پیامبر خدا صللی اهلل علیه و آله آمدند و گفتند: مشلرکان بین ما و شلما هسلتند و 

رسلی به شلما نداریم. به ما توصلیه جامعی بفرمایید که اگر به آن عمل کنیم، وارد  های حرام دسلتجز در ماه

 فرا خوانیم. پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمودند: بهشت شویم و دیگران را به آن

دهم به ایمان به خدا. آیا کنم. شلما را فرمان میدهم و از چهار چیز نهی میشلما را به چهار چیز دسلتور می

دانید که ایمان به خدا چیسلت؟ ایمان، شلهادت به یگانگی خدا، ادای نماز، پرداخت زکات و خمس غنائم. می
۱۵۱ 

ه پیامبر صللی اهلل علیه و آله از فرزندان عبدقیس نخواسلته غنائم جنگی را بپردازند؛ چراکه آنان روشلن اسلت ک

توانستند بیرون آیند. نیز افزون بر این که  های حرام به خاطر ترآ از مشرکین از قبیله خود نمیدر غیر از ماه

ئم جنگی را صادر فرموده باشند  جنن و جهادی نبوده که به وسلیله عبدقیس انجام شود و حضرت دستور غنا

 
 ، ای ابواب خمس8، باب 6وسایل الشیعه، ج- 147
 همان- 148
 314، ص1مسند احمد، ج- 149

 186، ص2همان، ج - 150
 109، باب وجوب الزکاا، ص2صحیح بخاري، ج - 151
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شللود. بلکه پیامبر اسللالم صلللی اهلل علیه و آله در کنار روزه و نماز و پس روایت به غنائم جنگی مربوط نمی

 زکات، پرداخت خمس اموال را نیز قرار داده است.

 54سوال    2ج    ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

 تکتف.  11بخش 

 خوانند ؟ یچرا اهل سنت دست بسته نماز م-39

ا جایی که  فقهای آنها  همچون ابن رشللد  حنفی  در کتاب یل مشللروعی بر این امر ندارند تنهاهل سللنت دل

 بدایه  المجتهد که از کتب درسی  حوزه های علمیه اهل سنت نیز می باشد  گفته است  :

 ذَلِكَ مَالِك   الْمَسْأَلَةُ الَخامِسَةُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِی وَضْعِ الْیَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِی الصَّلَاِة، فَکَرَِه

لَاِة وَهُمُ الُْج بَبُ فِی فِی الْفَرْضِ، وَأَجَازَهُ فِی النَّفْلِ. وَرَأَى قَوْم  أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مِنْ سُ نَنِ الص َّ مْهُورُ. وَالس َّ

، وَلَمْ يُنْقَلْ فِیهَا أَنَّهُ -عَلَیْهِ الصَّلَاُة وَالسَّلَامُ   -اخْتِلَافِهِمْ أَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ آثَار  ثَابِتَة  نُقِلَتْ فِیهَا صِفَةُ صَلَاتِهِ 

 152... کَانَ يَضَعُ يَدَُه الْیُمْنَى عَلَى الْیُسْرَى

 

مساله تکتف در نماز  دچار اختالف شده اند ، امام مالک آنرا در نمازهای واجب مکروه  مساله پنجم : علماء در  

دانسلته و در نمازهای مسلتحبی جائز دانسلته اسلت . برخی دیگر که جمهور هسلتند تکتف را از سلنت دانسلته  

در هیچ   اند .علت این اختالف  آن اسلت که روایتهای ثابتی  از صلفت نماز رسلول خدا )ص( نقل شلده اسلت و

کدام از آنها نکر نشلده اسلت که رسلول خدا )ص( دسلت راسلتش را بر دسلت چپ خود قرار داده باشلد)تکتف 

 کرده باشد (.

 با مراجعه به کتب معتبر اهل سنت در میابیم که نماز پیامبر )ص(  بدون تکتف گزارش داده شده است.  

فی عش رة من أص حاب رس ول اهلل   روى محمد بن عمر وابن عطاء قال : س معت أبا حمید الس اعدی

ص لى اهلل علیه وس لم منهم أبو قتادة فقال أبو حمید : أنا أعلمکم بص الة رس ول اهلل ص لى اهلل علیه 

وس لم قالوا : فأعرض قال : کان رس ول اهلل ص لى اهلل علیه وس لم إذا قام إلى الص الة يرفع يديه حتى  

ض  ع ه معت دال ثم يقرأ ثم يکبر فیرفع ي دي ه  يح اذی بهم ا منکبی ه ثم يکبر حتى يقر ک ل عظم فی مو

حتى يحاذی بهما منکبیه ثم يرکع ويض ع راحتیه على رکبتیه ثم يعتدل فال يص وب رأس ه وال يقنعه  

 
 146ص  1بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، ابن رشد ج - 152
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ثم يرفع رأس ه ويقول س مع اهلل لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذی منکبیه معتدال ثم يقول : اهلل 

ثم يرفع رأس ه ويثنی رجله الیسرى فیقعد علیها   أکبر ثم يهوی إلى األرض فیجافی يديه عن جنبیه

ويفتح أص ابع رجلیه إذا س جد ويس جد ثم يقول اهلل أکبر ويرفع ويثنی رجله الیس رى فیقعد علیها 

حتى يرجع کل عظم إلى موض عه ثم يص نع فی األخرى مثل ذلك ، ثم إذا قام من الرکعة کبر فرفع 

تاح الص الة ثم يفعل ذلك فی بقیة ص الته حتى إذا  يديه حتى يحاذی بهما منکبیه کما کبر عند افت

کانت الس جدة التی فیها التس لیم أخر رجله الیس رى وقعد متورکا على ش قة األيس ر . قالوا : ص دقت 

 153هکذا کان يصلی صلى اهلل علیه وسلم. 

  می کنیل منق  یهقیاند و ما از کتاب سلنن بکرده  تی( روایاز محّدثان )سلنّ  یرا برخ یسلاعد  د یحُم  یاب ثیحد 

شلما به نماز رسلول خدا )ص( هسلتم. گفتند:    نی)ص( کرد و گفت: من داناترامبریکه گفت: او رو به اصلحاب پ

. گفت: چرا، یااز ما مصلاحبتش کرده  رو نه افزونت  یاآن حضلرت بوده  رویاز ما پ  شیتو نه ب  رایبه چه سلبب؟ ز

 گفت: د ینماز آن حضرت را( بر ما عرضه کن. ابوحُم تیّفیگفتند: پس )ک

  ری سلپس تکب  بُرد،یباس م شیهاها را تا برابر شلانهدسلت سلتد،یبه نماز با خواسلتیخدا)ص( هرگاه م  رسلول

آنگاه   پرداخت،یبه قرائت م  گرفتیخود قرار م یبه حال اعتدال در جا شیکه همه اعضللا یو هنگام  گفتیم

و دو کف دسلت را بر زانوها   رفتیم  کو پس از آن به ر  بُرد،یها را تا برابر شلانه باس مو دسلت  گفتیم  ریتکب

. سپس دادیرکو  را انجام م  انداخت،یم  نییو نه پا  گرفتیو در حال اعتدال که نه سرش را باس م  گذاشتیم

ها باس ها را تا برابر شللانهدسللت: سللمع اللّه لمن حمده. آنگاه گفتی( و مسللتادیای)مکردیاز رکو  سللر بلند م

 گفت،یم ریو تکب بُردیم

آنگاه سلر از   گرفت،یجدا م شیرا )در سلجده( از پهلوها شیهاشلده و دسلت  نیسلجده( متوجّه زم  یسلپس )برا

  نمودیرا در سلجده باز م  شی. انگشلتان پاهانشلسلتیو بر آن م  کردیچپش را خم م یو پا  داشلتیسلجده برم

را خم کرده بر آن  شیپا پسسل  گفت،یم  ریو پس از سلجده، تکب  دادیانجام م  گونهنیهم  زینو سلجده دوم را 

انجام   تیّفیک نیرا هم به هم  ی. رکعت بعد گرفتیبه حال اعتدال قرار م  یکه هر عضلو  یدر حال  نشلسلتیم

همانگونه   بردیها باس مرا تا برابر شللانه شیهاو دسللت  گفتیم  ریتکب  ام،یو پس از دو رکعت در حال ق  دادیم

تا به سللجده آخر. پس از آن   کردیعمل م  طورنیهم زینمازش ن  هیّبق  رو د  دادیرا انجام م  هیّافتتاح  ریکه تکب

 
،  180،  163، ص  1، س  نن الترمذي، ج  170، ص  1، س  نن أبي داود، ج  280، ص  1س  نن ابن ماجة، ج    -  153

، عمدا  101،  72، ص  2، الس   نن الکبری للبیهقي، ج  299، ص  1، س   نن الدارمي، ج  424، ص  5، مس   ند أحمد  ج  187
 ...104، ص 6القاري، ج 
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راسلت  د یگفتند: ابوحم  همه.نشلسلتیم  و بر سلمت چپ بر وَرِک  دادیچپ را عقب قرار م  یپا  گفت،یسلالم م

 .گزاردیگونه نماز م نیگفت، رسول خدا)ص( بد 

 با توجه به حدیث باس هیچ تکتفی از پیامبر )ص( دیده نمی شود .

حاکم نیشلابوری نیز ۱۵۴البانی سللفی در کتاب صلحیح سلنن ابی داود این روایت را صلحیح دانسلته اسلت .  

نهبی   همانند این روایت را در کتاب المسلتدرک علی الصلحیحن روایت کرده و آن را صلحیح دانسلته اسلت ،

 ۱۵۵نیز با تصحیح حاکم موافقت کرده است .

 55سوال    2ج    ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

 ) ازدواج موقت ( متعة  .12بخش  

اس ت پس چرا اهل بیت علیهم الس الم در برخی   آيا متعه جايز اس ت ؟ واگر جايز -40

 تي  روا اي  (  ال تفعله ا عن دن ا اال الفواجر) المتع ه  از رواي ات از آن نهی کردن د ؟ مثال رواي ت  

  آيا حاض ر هس تید خواهر خود! و اگر قائل به جواز آن هس تید   ) ال تدنس نفس ك  بها (

 ؟را متعه دهید

تعبیر برخی از کتلاب هلای فقهی و قلانون ملدنی ایران، نکلاح منقطع، از ابتلدا بلدون تردیلد، ازدواج موقلت و یلا بله 

در اسلالم مشلرو  شلناخته شلده اسلت و تمام فر  اسلالمی، بر جواز آن در صلدر اسلالم، اتفا  نظر دارند، و تنها 

رحلت آن  اختالف در این مطلب اسلللت که آیا این نو  ازدواج در زمان پیامبر صللللی اهلل علیه و آله یا بعد از

بزرگوار نسخ شده است یا به جواز اولیه خود باقی است؟ برای مثال ابن حزم اندلسی که از فقهای مشهور اهل 

سللنّت اسللت در موسللوعه فقهی خویش به نام المحلّی قبول می کند که متعه در آغاز اسللالم رواج داشللته و 

 ۱۵6می داند.مشرو  بوده است، اما مانند بقیه فقهای اهل سنّت آن را منسوخ 

 مرحوم محقّق ثانی نیز می گوید: 

»أجمع اه ل اإلس  الم ق اطب ة علی أن النک اح المنقطع، و هو نک اح المتع ة ک ان مش  روع اً فی ص  در  

 157اإلسالم و اتفق اهل البیت علیه السالم علی بقاء شرعیته...«

 
  220ص  3اسناده صحیح علی شرط مسلم . صحیح سنن ابي داود ج  - 154
  881ح  368ص  1المستدرک علی الصحیحن ج  - 155
ی، ابن حزم اندلسی، ج  - 156  519، ص 9المحل 
 .7، ص 13جامع المقاصد، محقق ثانی، ج  - 157
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مشلرو  بوده اسلت و اهل بیت پیروان آیین اسلالم تماماً اجما  دارند که نکاح منقطع )متعه( در صلدر اسلالم 

 .علیه السالم نیز بر بقاء جواز آن، اتّفا  دارند 

بنابراین مشلروعیت ازدواج موقت مورد اجما  همه علمای اسلالم اسلت و حتی باستر از اجما ، می توان ادعای 

ینان سزم به عبارت دیگر با مراجعه و تتبع در فتاوای علمای اسللالم، برای انسللان یقین و اطمرد . ضللرورت ک

عالوه بر اجما  و  .حاصللل می شللود که در زمان حیات پیامبر صلللی اهلل علیه و آله، متعه مباح بوده اسللت

ضللرورت دین، اندیشلله ورزان اسللالمی، بر جواز )متعه( به آیات و روایات متواتری اسللتناد جسللته اند که به 

 :اختصار به نمونه هایی از آنها اشاره می گردد

 

 : آيات-1

 :ازدواج موقت نوعی از نکاح است و مشمول آیات مطلق نکاح می شود، مانند آیه شریفه 

تَمْتَعْتُمْ بِ هِ مِنْ  نِینَ غَیرَ مُس  افِِحینَ فَمَ ا اس  ْ هُنَّ وَ أُحِ لَّ لَکمْ م ا وَراءَ ذلِکمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِ أَمْوالِکمْ مُْحص  ِ

  158. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

در صلورتی که پاکدامن باشلید و   -ا حالل اسلت که ]زنان دیگر را[ به وسلیله اموال خود طلب کنید برای شلم

 و زنانی را که متعه کرده اید، مَهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید  -زناکار نباشید 

ایات فراوانی  مراجعه به کلمات اصلحاب می بینیم که )اسلتمتا (، حقیقت شلرعیه برای نکاح موقت اسلت و رو با

در صلحاح اهل سلنّت و غیر آن وجود دارد که متعه را به عنوان عقد موقت دانسلته، و این آیه را در مورد نکاح 

 :موقت می دانند 

أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فی کِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مع رس ول اللَّهِ ص لى اهلل علیه  ان بن حص ین قال:مرعن ع

 159وسلم ولم يُنْزَلْ قُرْآن  يَُحرِّمُهُ ولم يَنْهَ عنها حتى مَاتَ قال رَجُل  بِرَأْيِهِ ما شَاءَ 

که نسلخ و نهی نشلده اسلت و این این روایت با صلراحت آیه را در مورد متعه می داند و ضلمناً معتقد اسلت 

. تا آنکه شلخصلی   حکم تا رحلت رسلول گرامی اسلالم صللی اهلل علیه و آله، باقی بود و ما به آن عمل می کردیم

 بمیل ونظر شخصی خود هر آنچه خواست گفت ) یعنی از متعه  نهی کرد ( 

متاسلفانه دسلتخوش تحریف و روایت فو  از کتاب  صلحیح  بخاری  چا  دارطو   النجاه نقل شلده اسلت که  

ص    3خیانت  علمی شللده اسللت .  با مراجعه به دیگر  چا  های  صللحیح بخاری همچون چا  دار الفکر ج 

در میلابیم مطللب بسلللیلار مهمی از نیلل روایت    ۴۵۱۸ح    ۸۵۴و همچنین چلا  بیلت اسفکلار اللدولیله ص    ۱۵۸

 
 .24(، آیه 4نساء)- 158
  27ص  3صحيح البخاري  ج  - 159
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هی کرده اسللت  را مشللخ  می کند   حذف شللده اسللت که هویت آنشللخ  که به هوا و میل خود از متعه ن

 عبارت  حذف شده  بدین صورت است : 

 »قال محمد : يقال انه عمر«

 طبقشلخصلی که    محمد بن اسلماعیل ) بخاری مولف کتاب صلحیح بخاری( گفته اسلت :  گفته می شلود آن

 نظر خود هر آنچه خواست گفت )یعنی از متعه نهی کرد( عمر بن خطاب بوده است .

 :روايات -2

که هم در کتب شلیعه و هم در  . 160وجود دارددر خصلوص جواز ازدواج موقت، روایات معتبره و متواتر فراوانی  

لت بر جواز ازدواج  معاجم حدیثی اهل سلنّت وارد شلده اسلت، و در اینجا تنها به نکر چند حدیث که هم دس

  :موقت دارد و هم آیه متعه را مورد تفسیر قرار می دهد، بسنده می کنیم

از امام باقر علیه السللالم نقل شللده که در پاسللخ شللخصللی به نام عبداهلل بن عمیر لیثی در مورد متعه    الف. 

 :فرمود

 161. لسان نبیه فهی حالل الی يوم القیامة احلها اهلل فی کتابه و علی

 .خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حالل کرده است و آن تا روز قیامت حالل می باشد 

 د : از امام صاد  علیه السالم نقل شده است که فرمو ب.  

 162المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله

 . علیه و آله بر طبق آن جاری گردیده استحکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیامبر صلی اهلل

روایلاتی کله بلا صلللراحلت تملام دسللت دارنلد کله ازدواج موقلت در زملان پیلامبر صللللی اهلل علیله و آلله و زملان  ج. 

 :ابوبکر و مقداری از زمان عمر معمول و متعارف بوده است

صلاری نقل می کند که برای بجا آوردن  مسللم از طریق عبدالرزا  از ابن جریح از عطا از جابربن عبداهلل ان  -۱

عمره به مکه آمد. نزد او رفتیم و مردم سللااست چندی پرسللیدند. سللپس از متعه سللاال کردند. جابر گفت:  

 اآری، ما در زمان پیامبر و ابوبکر و عمر به ازدواج موقت دست می زدیما. 

 
 ،21وسائل الشیعة، حر عاملی، ج  - 160
 .6، ص 4، ح 21همان، ج  - 161
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جابربن عبلداهلل شلللنیلدم که می گفلت: ما در زمان نیز از ابن جریح نقلل می کنلد که: اابو زبیر به من گفلت: از 

پیلامبر صللللی اهلل علیله و آلله و ابوبکر، بلا انلدک اجرتی زنلان را بله ازدواج موقلت در می آوردیم تلا اینکله عمر بله  

 ۱63. خاطر ماجرای عمربن حریث آن را منع کرد

 164لم يحرمها حتی قبض«  احل رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله المتعة و  » :قال الرضا علیه السالم-2

 .پیامبر صلی اهلل علیه و آله ازدواج موقت را حالل دانسته و تا زنده بود آن را حرام نکرد

بنابراین اصلل مشلرو  بودن ازدواج موقت در زمان پیامبر صللی اهلل علیه و آله قطعی اسلت، که بر این امر، هم 

یه و آله و ائمه علیه السلالم و اصلحاب و تابعین، که در آیه داریم و هم روایات و هم سلنّت پیامبر صللی اهلل عل

کتب شلیعه و اهل سلنّت موجود اسلت. و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره تحریم ازدواج موقت، جز نهی 

عمر از سلوی اهل سلنّت در دسلت نیسلت. و بدیهی اسلت که هیچ کس جز پیامبر حق نسلخ احکام را ندارد و 

به فرمان خداوند، پاره ای از احکام را نسلخ کند، و بعد از رحلت پیامبر صللی اهلل علیه تنها اوسلت که می تواند  

 .و آله باب نسخ به کلی مسدود شده است
و اما در خصلوص برخی از روایات صلادره از اهل بیت علیهم السلالم که در ماهر از این نو  ازدواج نهی کرده  

 اند باید گفت : 

کتلاب      «ال ت دنس نفس  ك به ا »و   «ال تفعله ا عن دن ا اال الفواجر»ورملذک  روایلت  مصلللدر اصللللی هر دو 

هر کتاب بطور کلی  کتاب نوادر و  )رض( می باشلد . احمد بن عیسلی اسشلعری قمی   یمحدث شلیع165"النوادر"

می ) مردود (  در مورد روایات غیر معروف و اکثرا شلانی    د نوادر باشلعنوانش  که  شلیعه  ب روایی  کتی از یا باب

گرفته و این روایات در برابر اخبار معروف و متواتر قرار   زیرا ،می باشلد مذهب آنها مخالفت با   که عمل به  باشلد 

 .یا من باب  تقیه  از معصوم صادر شده اند و یا ضعف دیگری متوجه آنها می باشد 
ی  م نو  روایلات  آقلا بزرگ تهرانی در مورد این  عالمله .  می بلاشلللد  کتلابهلا  ان  ملهم از جملله ی ه  نوادر    کتلاب  

 :نویسد 
 

إن النوادر عنوان عام لنوع من مؤلفات األصحاب فی القرون األربعة األولى کان يجمع فیها األحاديث  

 166. غیر المشهورة أو التی تشتمل على أحکام غیر متداولة أو استثنائیة أو مستدرکة لغیرها 

 
 .131، ص 4صحیح مسلم، ج  - 163
 8، ص 21الشیعة، حر عاملی، ج وسائل - 164
  88و  87ص  -أحمد بن محمد بن عیسی ايشعري القمي  -النوادر  - 165

 315صفحه  24الذریعه جلد  - 166
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بوده    احادیث غیر مشلهور  حاوی ول به کتبی اطال  میکردن که  نوادر عنوانی اسلت که مولفین در چهار قرن ا

 غیر متداول و استثنائی بوده اند. ر احکاممشتمل ب اندو
 :نویسد همچنین عالمه ی سبحانی می

 
ر ، کنوادر  ومن هن ا يظهر وج ه تس  می ة بعض األبواب الموجودة فی الجوامع الح ديثی ة بعنوان النواد

الص الة ، ونوادر الزکاة ونحو . الن األحاديث المذکورة فی هذه األبواب إما مس تدرکة وإما ش اذة غیر  

  ( األص  ح اب  ع ن د  ب ه ا  .   1م ع م ول  ق ل ت ه  بس  ب ب  ل ه ا  ال ع ن وان  ل ذک ر  ق اب ل  وإم ا غ ی ر   ،  )167 

این خاطر بوده که  و از اینجا مشلخش میشلود که بعضلی از ابواب در کتب حدیثی که نامشلان نوادر اسلت به  

 .روایات این ابواب روایات غام  و همینطور شان بوده اند که اصحاب ما به آنها عمل نمیکردند 
مشلخ  میکند که احمد بن  مطلب   که در کتاب النوادر بیان شلده و همینمی باشلد  شلان   روایت مذکور نیز

روایت را در این علت  و به همین  اسلت  عیسلی اسشلعری که از متقدمین شلیعه بوده خود بر این امر واقف بوده

 کتاب آورده است. 

 ۱6۸. قابل عمل و تمسك نیستندعلیهم السالم روايات شاذ هم طبق دستور ائمه 

متواتر ثابت شللده و امثال این خبر که واحد متعه از ضللروریات و مسلللمات مذهب تشللیع اسللت که با اخبار   

بسلیاری از این روایت هم از روی تقیه صلادر شلده اند. .هسلتند هیچگونه حجیتی در برابر این متواترات ندارند 

 : ت که در تحریم متعه صادر شده میگوید یاشیخ طوسی در مورد بعضی از این روا

إلیه مخالفوا الش  یعة ، والعلم حاص  ل لکل من فان هذه الرواية وردت مورد التقیة وعلى ما يذهب   

س  مع االخبار ان من دين أئمتنا علیهم الس  الم إباحة المتعة فال يحتاج إلى االطناب فیه . وإذا أراد  

 169منهن  نهن العارفات دون من ال معرفة لهاالنسان ان يتزوج متعة فعلیه بالعفائف م

 
 478کلیاا فی علم الرجال صفحه  -  167
الحصین عن عمر بن حن لة قال ت سألت أبا عبد الله علیه ما رواه الکلیني والشیخ في الصحیح ، عن داود بن   -  168

فقال ت ین ر للی ما کان من روایتهم عنا في یلك الذي حکما به المجمع علیه أص حابك ) وفي في من أص حابك ( ...   الس ةم
 فیؤخذ به من حکمنا ویترك الشای الذي لیس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع علیه ال ریب فیه ،

 28ص  6ج  -محمد تقي المجلسي ) ايول (  -تقین في شرح من ال یحضره الفقیه روضة الم 
 251ص  7ج  -الشیخ الطوسي  -تهذیب ايحکام  - 169



106 
 

. و هر کس اخبار ائمه ی می باشلد شلیعه    ینمخالف ا مذهب  باین روایت از روی تقیه صلادر شلده اسلت و موافق  

آنهاست و این قضیه آنقدر مشخ  است که    مذهب ما را شنیده باشد میداند که مباح بودن متعه از مسلمات  

 ...مورد نیستاین نیازی به اطاله ی کالم در 

هنگامی که  گفته  می شلود  ازدواج متعه  مباح اسلت    بدین نکته بسلیار مهم در مورد این ازدواج این اسلت، 

بلکه مباح اسلت  و   معنی نیسلت که این ازدواج  واجب اسلت و هر مسللمانی می بایسلت آن را انجام  بدهد 

شلخصلی و تعصلبهای    تمایالت شلخ  در انجام و عدم انجام آن  مختار اسلت . ضلمن اینکه نمیتوان به خاطر

شلوهر خویش  مبین حرام ور  مثال عدم رضلایت  زن  به ازدواج مجدد  غلط حالل خداوند را حرام بدانیم ،  بط

بودن ازدواج  مجدد برای آقایان نیسلت .  یا اگر جوانی  برای ازدواج دائم  به  خواسلتگاری دختر خانمی  رفت 

 نظر آن دختر خانم و یا خانواده اش  ازدواج دائم  درنیسللت  که    و پاسللخ منفی دریافت کرد این بدین معنی

لذا طرح این سلوال که ایا شلما ) بخاطر مباح دانسلتن متعه ( حاضلرید خواهر خود را متعه دهید حرام اسلت    

 اساسا غلط و مردود است. 

 

متعه را   بریموجود اس ت  که رس ول خدا )ص( در روز خ  عهیاز کتب  ش   یتيدر روا -41

 ست؟یپاسخ  چ.کرده اند  ميتحر

 

 :  پاسخ اول

  :ستبصارا این گونه آورده این استسرا مرحوم شیخ طوسی در کتاب اتهذیب و ا مذکورروایت 

 محمد بن يحیى عن أبی جعفر عن أبی الجوزا عن الحس ین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن

علی عن آبائه عن علی علیهم الس  الم قال : حرم رس  ول اهلل ص  لى اهلل علیه وآله يوم خیبر لحوم 

  .170الحمر األهلیة ونکاح المتعة

از علی علیه السلالم نقل شلده که فرمود: رسلول خدا صللی اهلل علیه وآله در روز خیبر گوشلت اس  اهلی و نکاح 

 . موقت را حرام کرد

نظر علمای شلیعه مورد قبول نیسلت؛ زیرا این روایت از روی تقیه صلادر شلده اسلت. از این متن روایت فو  از 

مرحوم شللیخ طوسللی بعد از نقل این روایت می  .رو، هیچ یکی از علمای شللیعه بر اسللاآ آن فتوا نداده اند 

  :فرماید 
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اص  ل لکل من فان هذه الرواية وردت مورد التقی ة وعلى ما يذهب إلیه مخالفوا الش  یعة ، والعلم ح

س  مع االخبار ان من دين أئمتنا علیهم الس  الم إباحة المتعة فال يحتاج إلى االطناب فیه . وإذا أراد  

 171 االنسان ان يتزوج متعة فعلیه بالعفائف منهن العارفات دون من ال معرفة لها منهن

کسلانی که روایات شلیعه را شلنیده این روایت از روی تقیه و بر طبق مذهب مخالفان شلیعه وارد شلده اسلت.  

اند، برایش علم حاصلللل می شلللود که جواز ازدواج موقت در تعالیم ائمه ما می باشلللد؛ بنابراین نیاز به بحث 

وقتی انسلان بخواهد ازدواج موقت کند، باید با زنان عفیف و پاکدامن ازدواج کند  .طوسنی در این زمینه نیسلت

 . شناختی ندارند نه با کسانی که نسبت به عفت شان 

  :گوید و در کتاب استبصار نیز می

أَخْبَ ارُ الْ أَوَّلَ ةُ مُوَافِقَ ة   فَ الْوَجْ هُ فِی هَ ذِِه الرِّوَايَ ةِ أَنْ نَْحمِلَهَ ا عَلَى التَّقِیَّ ةِ لِ أَنَّهَ ا مُوَافِقَ ة  لِمَ ذَاهِ بِ الْعَ امَّ ةِ وَ الْ

مُِحقَّ ةِ عَلَى مُوجَبِهَ ا فَیَجِ بُ أَنْ يَکُونَ الْعَمَ لُ بِهَ ا دُونَ هَ ذِِه الرِّوَايَ ةِ  لِظَ اهِرِ الْکِتَ ابِ وَ إِجْمَ اعُ الْفِرْقَ ةِ الْ

 172الشَّاذَِّة

توضلیح پیرامون این روایت این اسلت که آن بر تقیه حمل می کنیم؛ زیرا با مذاهب اهل سلنت موافق اسلت.  

آن اسلت و اجما  فرقه بر حق شلیعه نیز بر طبق موافق با ماهر قر روایاتی نیز که قبل از این روایت نقل شلد،

همان روایات قبل از این اسلت. بنابراین واجب اسلت به آن روایات عمل کنیم نه این روایت شلان )تک و خالف 

 (قاعده

 :گوید مرحوم شیخ حر عاملی نیز بعد از نقل روایت می

احة المتعة من ضروريات مذهب الن إب  -يعنی فی الرواية    -أقول : حملت الشیخ وغیره على التقیة   

 173اإلمامیة ، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتی ما يدل علیه

زیرا حالل بودن متعه از ضلروریات مذهب  گویم: شلیخ و غیر ایشلان این روایت را بر تقیه حمل کرده اند؛می 

دسیلی که بر جایز بودن  کند، قبل از این آمد و در ادامه نیز  شلیعه اسلت و روایاتی که بر این مطلب دسلت می

 ... . ازدواج موقت دسلت می کند، می آید 

  :پاسخ دوم

 
 252، ص7الشیخ الطوسي، تهذیب ايحکام، ج  - 171
  142، ص 3الشیخ الطوسي، االستبصار، ج  - 172
 12، ص 21تفصیل وسائل الشیعة للي تحصیل مسائل الشریعة، ج  الحر العاملي، - 173
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بنا بر فرمایش معصلومین علیهم بر فرض صلحت سلند و بر فرض این که از روی تقیه هم صلادر نشلده باشلد، 

چون متن روایت موافق با روایات اهل سلنت و مخالف روایات  174السلالم که بصلورت متواتر بما رسلیده اسلت  

 .ی شیعه است، این روایت برای ما ارزشی ندارد و مورد قبول نیستصحیح دیگر شیعه و عقیده

 

 پاسخ سوم :

ر تحریم متعه در خیبر شلده اند ، بطور مثال ابن قیم جوزیه  بزرگان علمای وهابیت و اهل سلنت بصلراحت منک

 شاگرد ابن تیمیه می نویسد : 
  «وَلَمْ تَُحرَّمِ الْمُتْعَةُ يَوْمَ خَیْبَرَ»175

 .در روز خیبر متعه حرام نگردید 

 : د یگو کند و مى مطلب را نکر مى نیا لیدل میابن ق

ةُ َحابَةُ   هَایفِ  کُنْيَلَمْ    بَرَیْخَ  وَقِص َّ ذَلِكَ رَسُ ولَ اللَّهِ صَ لَّى اللَّهُ   یوَلَا اسْ تَأْذَنُوا فِ  اتِ، يَّهُودِیَبِالْ  تَمَتَّعُونَيَالص َّ

 176. مًايالْبَتَّةَ، لَا فِعْلًا وَلَا تَْحرِ ر ذِکْ هَایهَذِِه الْغَزْوَِة، وَلَا کَانَ لِلْمُتْعَةِ فِ یوَسَلَّمَ، وَلَا نَقَلَهُ أَحَد  قَطُّ فِ هِیْعَلَ

ازدواج موقّلت کننلد و   یهودیکردنلد و نله مجلاز بودنلد کله بلا زن را متعله نمى  یهودی، زنلان    بریدر خ  اصلللحلاب

 مشیر آن نبوده؛ نه فعلش و نه تحراز متعه د یمطلب را نقل نکرده و سخن نیجنن ا نیکس در ا چیه

 

 

 نمازهاجمع بین  .13بخش  

 ؟ دنخوانیوقت م 3اهل سنت  نمازها را در خالف بر   عهیچرا ش -42

 
هرچند  می باشللد در این زمینه  وارد   سیل شللیعه برای جایز بودن خواندن نماز در سلله وقت آیات و روایات  د

نماز بحث کرده وبه جزئیات نپرداخته اسلت؛ ولی در مورد اوقات قرآن کریم در موارد متعددی از اصلل وجوب  

  :نماز می فرماید 

 
اعرض وهما علی أخبار العامة فما وافق  : وقد تواتر عندنا قول الص ادق علیه الس ةم في الحدیثین المختلفین -  174

 577ص   1مهمة في أصول ايئمة  ج الفصول ال ، الحر العاملي  .أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه
 304ص 3یاد المعاد فی هدی خیر العباد ج - 175
  305ص  3همان ج - 176
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( برپا دار؛ و همچنین قرآن فجر )نماز نماز را از زوال خورشلید )هنگام مهر( تا نهایت تاریکی شلب ) نیمه شلب

بنابراین در قرآن کریم سله وقت برای  177. صلبح( را؛ چرا که قرآن فجر، مشلهود )فرشلتگان شلب و روز( اسلت

 و نماز نکر شده است نه پنج وقت

جز  .معتقد اسلت که از مهر )زوال خورشلید( تا غروب، وقت مشلترک دو نماز اسلتبر اسلاآ قرآن کریم    شلیعه

به مقدار چهار رکعت از آخر وقت مخصللوص  اینکه به مقدار چهار رکعت از اول وقت مخصللوص نماز مهر، و  

نماز عصلر می باشلد. بنابراین، غیر از دو وقت اختصلاصلی مذکور، انسلان می تواند هر دو نماز را در فاصلله مزبور،  

هر وقت خواسلت انجام دهد و از وقت فضلیلت آن صلرف نظر کند. هر چند بهتر آن اسلت که آن دو را از هم 

 ضیلت خود انجام دهد. در این زمینه روایات زیادی داریمجدا کند و هر یک را در وقت ف

 امام باقر علیه السالم، می فرماید :  

مْسُ دَخَ لَ الْوَقْتَانِ  مَُحمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الُْحسَ یْنِ بِنِسْ نَادِِه عَنْ زُرَارََة عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا زَالَتِ الش َّ

 178  ذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَُةالظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ فَنِ

آنگاه که خورشلید به وسلط آسلمان رسلید، وقت انجام دادن نماز مهر و عصلر فرا می رسلد و آنگاه که خورشلید 

 .غروب کرد هنگام انجام نماز مغرب و عشاء خواهد بود

اهل سلنت نیز در کتب  معتبر خود نقل  کرده اند که رسلول خدا )ص(  نماز مهر وعصلر، مغرب وعشلاء را در  

 یک وقت وبصورت جمع می خواندند . 

 مسلم نیشابوری در صحیح خود روایت کرده است :

هَیْر  حدثنا أبو الزُّبَیْرِ  وحدثنا أَحْمَدُ بن يُونُسَ وَعَوْنُ بن سَ لَّامٍ جمیعا عن زُهَیْرٍ قال بن يُونُسَ حدثنا زُ

عن سَ عِیدِ بن جُبَیْرٍ عن بن عَبَّاسٍ قال ص لى رس ول اللَّهِ ص لى اهلل علیه وس لم الظُّهْرَ وَالْعَصْ رَ جمیعا  

اسٍ کما بِالْمَدِينَةِ فی غَیْرِ خَوْفٍ وال سَفَرٍ قال أبو الزُّبَیْرِ فَسَأَلْتُ سَعِیدًا لِمَ فَعَلَ ذلك فقال سَأَلْتُ بن عَبَّ

 ۱۷9سَأَلْتَنِی فقال أَرَادَ أَنْ لَا يُْحرِجَ أَحَدًا من أُمَّتِهِ 

در کار باشلد،   یسلفر ایکه خطر و   نیاسلالم بدون ا امبریکند که گفت: پ  یاز ابن عباآ نقل م  ریجب دبنیسلع

گفت:    یو د،یخواند. او از ابن عباآ، از حکمت جمع کردن پرسلل  یمهر و عصللر و مغرب و عشللا را با هم م

 . ندازدیخواست که امت خود را به مشقّت و زحمت ن امبریپ

 
ا ) - 177 ودب هک ش  انر مر رذ کر

ج  فر آرنر ال  ر 
ک
نَّ ق رذ لذ

ج  فر آرنر ال  ر 
ک
ق لذ ور

ی  قذ اللَّ
سر ی غر لر سذ لذ م  وكذ الشَّ لک دک  لذ

ار ةر مذ الصَّ قذ
ر
 ( 78االسراء /  أ

 91ص  3ج  -الحر العاملي  ،وسائل الشیعة  - 178
 490ص    1سلم  ج صحیح م - 179
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تنها مخالف شلر   نیسلت  بلکه  عمل  ه  بر این اسلاآ جمع خواندن  نمازهای  مهر وعصلر ، مغرب وعشلاء ،  ن

 به  سنت  رسول خدا )ص( می باشد . 

 

 47سوال   1ج   ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

 ام کلثوم  . 14بخش

دخترش ام کلثوم را به عقد او در  یاگر عمر خائن  بود و غاص ب  پس چرا امام عل-43

 آورد ؟

 این مطلب ازلحاظ تاریخی به اثبات نرسیده ونیال به سه نکته در این موضو  به اجمال اشاره می شود:

حضلللرت زهرا )آ( دخترى به نام ام کلثوم وجود نداشلللته اند:رضلللى الدین حلى از  برای   -1

 نویسد:عالمان بزرگ شیعه در قرن هشتم هجرى مى

سللبعة وعشللرون نکرا وأنثى: الحسللن، والحسللین، وزینب الکبرى المکناة بأم کلثوم من فاطمة بنت   کان له 

 ۱۸0)ص( رسول اهلل 

 ر شریف قرشی می نویسد: باق آقایازمتاخرین هم مورخ نامدار 

 ۱۸۱.بأُم کلثوم یف نّی انهب بغیر تردد انا ان الصدیقة الطاهرة الزهراء لیس عندها بنت تسمّ 

 . همانا به نظر من شکی دراین مطلب نیست که حضرت صدیقه طاهره دختری به نام ام کلثوم نداشته است

 نویسد: ل(، ، شارح صحیح مسلم میه 6۷6ایمتوف؟:نووى )بودام کلثوم دختر ابوبکر - 2

أختا عائشللة: ... هما أسللماء بنت أبى بکر، وأم کلثوم، ... وأم کلثوم هذه تزوجها عمر بن الخطاب، رضللى اهلل 

 ۱۸2عنه.

 خواهران عائشه اسماء وام کلثوم هستند واین ام کلثوم به ازدواج عمر در آمد.

 
 242ص العدد القویة لدفع المخاوف الیومیة،  - 180
 .219حیاا سیدا النساء فاطمة الزهرا سةم الله علیها، ص  - 181

 
 1224، رقمت 630، ص2ج تهذیب ايسماء واللغاا،   - 182
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روایات که به مسلاله ازدواج اشلاره شلده اسلت در آن ها تصلریح شلده ازدواج با تهدید و زورگویی :در برخی از -3

که حضلرت با رضلایت این ازدواج را قبول نفرموده اند بلکه از سلر تهدید واجبار حضلرت صلورت گرفته اسلت 

 همانگونه که در روایتی در کتاب کافی می خوانیم:

قَالَ لَمَّا خَطَبَ إِلَیْهِ قَالَ لَهُ   علیه الس المعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ    مَُحمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَ امِ بْنِ سَ الِمٍ.   1

بِیَّ ة  قَ الَ فَلَقِیَ الْعَبَّ اسَ فَقَ الَ لَ هُ مَ ا لِی أَ بِی بَ أْس  قَ الَ وَ مَ ا ذَاکَ قَ الَ خَطَبْ تُ إِلَى  أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَ ا ص  َ

اللَّ هِ لَ أُعَوِّرَنَّ زَمْزَمَ وَ لَ ا أَدَعُ لَکُمْ مَکْرُمَ ةً إِلَّ ا هَ دَمْتُهَ ا وَ لَ أُقِیمَنَّ عَلَیْ هِ ش  َ اهِ دَيْنِ    ابْنِ أَخِی كَ فَرَدَّنِی أَمَ ا وَ

 183.  إِلَیْهَِجعَلَهُ بِأَنَّهُ سَرَقَ وَ لَأَقْطَعَنَّ يَمِینَهُ فَأَتَاُه الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَُه وَ سَأَلَهُ أَنْ يَْجعَلَ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فَ

کند که آن حضلرت فرمود : زمانی که عمر بن الخطاب از ام هشلام بن سلالم از امام صلاد  علیه السلالم نقل می

فرماید : عمر با کلثوم خواسلتگاری کرد ، امیر المامنین به او فرمود : ام کلثوم خردسلال اسلت . امام صلاد  می

یا مشلکلی دارم ؟ عباآ گفت : تو را چه شلده اسلت ؟ عمر عباآ مالقات کرد و به او گفت : من چگونه ام ، آ

ام زد ، قسم به خدا چشمه زمزم را پر ات دخترش را خواستگاری کردم ، دست رد بر سینهگفت : از برادر زاده

انگیزم که  گذارم ؛ مگر این که آن را از بین ببرم ، دو شلاهد بر میخواهم کرد ، هیچ کرامتی را برای شلما نمی

قت کرده و دسلتش را قطع خواهم کرد . عباآ به نزد امیر المامنین علیه السلالم آمد ، او را از ماجرا با او سلر

خبر سلاخت و از او درخواسلت کرد که تصلمیم در این باره را بر عهده او نهد ، حضلرت امیر نیز مسلأله ازدواج را 

 به عهده عباآ گذاشت .

ازدواج  باز مطلوب  مخالفین حاصلل نمی آید ، چرا که آنها  با    گذشلته از مطالب  فو  و با فرض  ثبوت  این

دامن زدن به این شللبهه  بدنبال اثبات رابطه حسللنه و محبت آمیزی بین اهل بیت و خلیفه دوم هسللتند که  

 ابن تیمیه  حرانی  پاسخ محکمی در اینخصوص دارد : 

دند، در عین حال با یکدیگر خویشلاوندی کند که سللف و گذشلتگان با این که باهم دشلمن بووی تصلریح می

 :کردند می

لَفُ مَعَ الِاقْتِتَالِ   ا مُوَالَاَه الدِّ  یوَالِيُوَلِهَذَا کَانَ الس  َّ هُمْ بَعْض  ً   قْبَلُیَکَمُعَادَاِه الْکُفَّارِ فَ  عَادُونَيُلَا    نِ، يبَعْض  ُ

هَ ادََه بَعْضٍ وَ هُمْ ش  َ هُمْ الْعِلْمَ عَنْ بَعْضٍ وَ  أْخُ ذُيَبَعْض  ُ بِمُعَ امَلَ هِ    تَعَ امَلُونَيَوَ  تَنَ اکَُحونَيَوَ تَوَارَثُونَيَبَعْض  ُ

 184ذَلِكَ.  رِیْمِنْ الْقِتَالِ وَالتَّلَاعُنِ وَغَ نَهُمْیْبَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ، مَعَ مَا کَانَ بَ نَیالْمُسْلِمِ

 
   346ص ، 5،ج الکافي  - 183
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شلللان دشلللمنی نبود.  ، همانند کفار بینبین آنها محبت دین حاکم بود  جنگیدند،  با این که سللللف با هم می

کردند. بعضی با بع  دیگر بردند و ازدواج میآموختند، ارث میپذیرفتند، از هم علم میشهادت یکدیگر را می

 !!!کردند لعن و نفرین میها جنن بود و همدیگر را کردند؛ با این که بین آنمعامله مسلمان می

 

مراجعه   32س  وال   1برای توض  یحات کامل تر به کتاب ارش  اد الس  ائلین الی حق المبین جلد ) 

 بفرمايید (

 

 

 امامت . 15بخش 

 است؟ذکر شده  در قرآن  )ع(  یعل  حضرت خالفت آيا -44

 (؟تا اختالفی بین مردم باقی نماند  است  امدهیبه صراحت در قرآن ن یچرا نام امام عل) 

 

  نقضی: پاسخ 

املاملت نلدارنلد تلا این همله اختالفلات پیش نیلایلد اگر خالفلت وقرآن نیلاملده اسلللت کله علی ) ( حقی از چرا در 

قرآن یک اشلاره ای می کرد و یا صلریحاً می فرمود که ایشلان از وسیت برامت پیامبر)ص( برکنار هسلتند قهراً 

نیامده تا اختالفی بوجود    اهل سلنت   برای اختالف بوجود نمی آمد. و اصلال چرا در قرآن نامی از خلفایزمینه  

با اینکه علمای اهل سلنت  بصلراحت گفته اند امامت از اصلول دین اسلت و مخالفت با آن کفر و بدعت  نیاید؟ 

از حضللرت علی ) ( نیامده اسللت اگر نامی     ۱۸6و حتی خالفت ابوبکر را خالفت الهی دانسللته اند  ۱۸۵اسللت    

  هم برده نشده است.آنها نامی از خلفای 

 پاسخ حَلی:

 
اْلقامة والتسمیة من الفروع. وال کفر وال بدعة في مخالفتهما، ولن کان المخالف فیهما  قلنات ايوالنت وهما    -  185

الدین، ومخالفتها فتنة وبدعة.  فإنها من أصول  اْلمامة،  نقلها، بخةف  الدواعي علی  توفر  لعدم  فلیست مما یکرنا،  ا.     مخط ب
   75، البیضاوی ص  الوصول للی منهاج ايصول 

ث      -  186 در عک هَّ شر تر ابر فر تر هذ الکذ ی  لر لر عر زر ن 
ر
أ ، ور قِّ الحر  بذ

مر لَّ سر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ ا صر دب مَّ حر ثر مک عر د  بر
ر
هر ق نَّ اللَّ ت لذ

الر قر ، فر انک نذ  مر
مَّ تک مذ ن  کک ، ور

ی الل لَّ د  صر مَّ حر هذ مک  بذ
ثر عذ ا بک مر  بذ

تک ن  آمر ، ور مر لَّ سر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ هذ صر ولذ سک رر هذ ور
لَّ ابر لذ جر تر ا  اس  مر ، کر نذ

ی  یر ولر
ک
نذ اي

ی  تر رر ج  اک الهذ ر  اجر هر ، ور مر لَّ سر هذ ور ی  لر هک عر
مَّ  ، ثک هک اهک اللَّ فَّ ور ی تر تَّ هک حر تک ش  شر الر غر هک ور تک ی  صر ا عر هذ مر

اللَّ ، ور هک تک ع  ایر بر هذ ور
ولر اللَّ سک تک رر ب  حذ صر ت ور تر ل 

ک
،ق رل

ک  ا بر بر
ر
هک أ فر اللَّ لر خ  تر   5ج  صحیح البخاري   اس 

 50ص 
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امامت به صلراحت در قرآن    خالفت و  جزئیات، اصللقرآن کتابی اسلت که به بیان کلیات می پردازد نه   الف:  

واین امر به مبین و  اما جزئیات و مصلادیق آن به خاطر مصلالحی به صلراحت نیامده اسلت . نکر شلده اسلت 

  شارح قرآن  یعنی رسول خدا )ص( واگذار شده است.

اگر در قرآن اسلللم املام می آملد هیچ بعیلد نبود و این امکلان کلامالً قلابلل طرح بود کله علده ای کله دارای    ب:

در و سلم  توطئه چیده و بگویند که پیامبر صلی اهلل و علیه و آله   تشکیالت به هم پیوسته و منظمی بوده اند، 

شلده اسلت آخرین لحظات حیات خود فرموده که این آیه باید نسلخ گردد و مثالً انتخاب خلیفه به شلورا واگذار 

  و صالحیت حضرت امیر ) ( از طرف خداوند سلب گردیده است.
ت چون قابل تصور نیسممکن اسلت گفته شلود: اگر در قرآن اسلم امام می آمد ریشله اختالف می خشکید  ج :  

  بر خالف متن قرآن عمل بکنند. که مسلمانان صدر اسالم 

سله گانه بر خالف صلریح قرآن عمل درجواب می گوئیم: در موارد متعددی مشلاهده شلده اسلت که خلفای   

  کردند . اینک نمونه هایی از آن را برمی شماریم:

   

صلللدور آن از پیلامبر اکرم )ص( بود بر تنهلا خود شلللاهلد )بله ادعلای خود (کله    187( ابوبکر بلا آوردن حلدیثی  ۱

فهب لی من لدنك ولیاً يرثنی و يرُ من آل ( و  ۱6  )نمل/و ورُ س لیمان داوودشلریفه  خالف آیات  

 ستاند ( ارث بردن از پیامبران را انکار و فدک را از حضرت فاطمه )ص( ۵” )مریم/يعقوب و اجعله رب رضیا

( صلریح در متعه النسلاء اسلت و 2۸)سلوره نسلاء آیه    "فآتوهن اجورهنفما اس تمعتم به منهن  "( آیه ی  2

  188دوم آن حکم را ممنو  اعالم کرد. اما خلیفه 

 
نحن معاشر االنبیاء ال نورث ما ترکناه صدقه . ما پیامبران ای خود ارثی برجای نمیگزاریم و هر آننه ای ما باقی    -  187

 1377ص  3صحیح مسلم ج     - 139ص  5می ماند صدقه خواهد بود. صحیح بخاری ج 
مل عن أ   -  188 اصذ اد  عن عر مَّ دذ ثنا حر مر هذ حدثني أبي ثنا عبد الصَّ

ا علی  حدثنا عبد اللَّ تر انر انذ کر تر عر ت  رل قال مک ابذ
ار ع جر رر ض  بي نر

ا  نر ی  هر تر ان  رک رضي الله عنه فر مر ا عنهما عک انر هر نر دذ النبي صلی الله علیه وسلم فر ه  . جابر بن عبدالله  می گوید ت دو متعه ) متعه حج و   عر
مسند أحمد بن حنبل   و ما نیز انجام ندادیم .    متعه نساء ( در یمان رسول خدا )ص( بوده است پس عمر ما را ای آن دو نهی کرد

   325ص    3ج 
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و م ا ينطق عن الهوی ان هو االوحی يوحی علم ه    "بلاره ی پیلامبر)ص( می فرملایلد:  در  ( قرآن کریم3

تن خواسلت تا بدان وسلیله جلوی وقتی پیامبر)ص( قلم و دوات برای نوشل( ولی  3)نجم آیه    "ش ديد القوی

  در حالیکه این خالف صریح قرآن است. 189مرد هذیان می گوید،ضاللت امت را بگیرد، گفتند: این 

 .بسیاراست و ما به جهت اختصار به همین مقدار بسنده می کنیم  البته مواردی ازاین دست 

 شریفه:آیه  که  اتّفا  نظر دارند  190یو سنّ عهیش گذشته از موارد فو  

  وَ هُمْ راکِعُونَ «  الزَّکاَة ؤْتُونَيُالصَّالَة وَ  مُونَیقيُ نَيآمَنُوا الَّذ نَياللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذ کُمُیُّ» إِنَّما وَلِ 

 الآورده اند؛ همانها که نماز را برپا مى دارند ، و در ح  مانیاو و آنها که ا  امبریولىّ شللما ، تنها خداسللت و پ

 191رکو ، زکات مى دهند.

  :است نیوجه استدسل چنو می باشد ) (  یعلباره حضرت ، در 

) بدین معنی که    192دسلت بر حصللر دارد.علمای لغت  اتفا     به  اسللت کهاإِنّماا آغاز شللده  کلمه  با   هیآ نیا

 .( اختصاص داده استخداوند ، رسول خدا )ص(  و علی ) ( برای کلمه انما وسیت را تنها 

  فی اسلت. ابن منظور در تعر  اریو صلاحب اخت یسلرپرسلت  یو به معنا  تایو اوس  ایمشلتق از اول  یّکلمه ول  

است   یزن کس  یِّو ول  کند یم  امیقاست و به امور او    میتیدار کار  است که عهده  یکس  م،یتی  یِ: ولد یگویم  یّول

پس وسیت حضلرت به وضلوح توسلط پیامبر ص وبان  قران ۱93.  عقد ازدواج او را بر عهده دارد یکه سلرپرسلت

 مجید ثابت هست.

 

 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، سر العالمین   - 75ص  5صحیح مسلم  ج   –  54ص 1بخاری ج صحیح  - 189

اني  - 4، ص  1وکشف ما في الدارین، ج   وَّ   ،ري  أبو البقاء العکب - 294ص  1الحجج الباهرا ج،   محمد بن أسعد الصدیقي الدَّ
 9 ص  1شرح دیوان المتنبي ج

 آلوسی ای علمای برجسته اهل سنت  ییل آیه می نویسد ت     - 190
م الله تعالی وجهه   .  این آیه نرد کثیری ای محدثین در شان علی بن ابی  واآلیة عند مع م المحدثین نزلت في علي  کر 

 186ص  6ج  روح المعانی ،  آلوسيطاللب نایل شده است .  
 عةمه حلی در شرح خود بر کشف المراد می نویسد ت  

  وين المفسرین اتفقوا علی أن المراد بهذه اآلیة علي علیه السةم ينه لما تصدق بخاتمه حال رکوعه نزلت هذه اآلیة 
 فیه وال خةف في یلك . 

 395ص   -العةمة الحلي  - کشف المراد في شرح تجرید االعتقاد 
 ۵۵سوره مائده آیه  - 191
 2073، ص5الصحاح، ج ، کتابجوهري  – 245، ص1لسان العرب جابن من ور ،  - 192
 401، ص15جهمان ،  - 193
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و در فرمایش و تعداد رکعات آن در سللنت   لیتنها اصللل نماز در قران نکر شللده اسللت و تفاصللهمانگونه که  

 .است  نیچن زیامامت ن استرسول خدا )ص(  بیان شده 

نقل کرده اند ائمه  یو سلن عهیائمه در سلنت نکر شلده اسلت که شل  تعداداما نکر شلده اسلت در قرآن   امامت  

مبر) ص ( . برای نمونه به روایت صللحیح  بخاری اشللاره می شللودکه صللحابی می گوید پیانفر هسللتند   ۱2

 امیر وخلیفه خواهند بود که تماماقریشی هستند:۱2فرمودند بعد ازمن

 عن جَابِر بْن سَ مُرََة، قَالَ سَ مِعْتُ النَّبِیَّ ص لى اهلل علیه وس لم يَقُولُ: يَکُونُ اثْنَا عَشَ رَ أَمِیرًا  فَقَالَ کَلِمَةً

 194 قُرَيْشٍ .  لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِی إِنَّهُ قَالَ کُلُّهُمْ مِنْ

در روایت صللحیح دیگری در کتب اهل  سللنت  رسللول خدا )ص(  این دوازده خلیفه را  از  اهل  بیت  خود  

 معرفی کرده است :

»إنی تارک فیکم خلیفتین: کتاب اهلل حبل ممدود ما بین الس ماء واألرض وعترتی أهل بیتی وإنهما  

 لن يتفرقا حتى يردا علی الحوض« . 

میان شلما دو خلیفه باقی میگزارم : کتاب خداوند که ریسلمان اسلت بین آسلمان و زمین و عترتم  اهل من در  

 بیت  که این دو هیچگونه از یکدیگر جدا نخواهند تا آنکه در حوض بر من وارد شوند.

 195البانی  سلفی  روایت فو  را  صحیح دانسته است .  

 

 58سوال     2 ج ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

 را مطرح نکردند ؟)ع(  یامام عل تيبه وضوح وال )ص(  امبریچرا پ-45

 
این ادعا  به هیچ وجه  صلحیح  نمی باشلد  بلکه  کتب  اهل سلنت  به وفور وسیت امیرالمومنین  علی علیه    

 السالم  را نقل  کرده اند تا جایی  که  برخی از بزرگان اهل سنت نیز  به آن اعتراف کرده اند . 

 
   7223، ح 127ص  8صحیح بخاريت ج  - 194
 482 ص1جصحیح الجامع الصغیر وییادته البانی ،  - 195
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که  نهبی  در  شللرح  حال  او از تعابیری      (یکی از بزرگان علمای  اهل سللنت  اسللت  )،غزالی  امام   مثال  

واقعه غدیر  و در خصلوص    بکار برده اسلت . 196الشلیخ اسمام البحر ، حجة اسسلالم ، أعجوبة الزمان ،همچون  :  

 گوید:این گونه می

از خطبه های رسول گرامی اسالم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( خطبه غدیر خم است که همه مسلمانان بر متن  

اتفا  دارند. رسول خدا فرمود: هر کس من موس و سرپرست او هستم، علی موس و سرپرست او است. عمر    آن

گفت تبریک  گونه  السالم(این  )علیه  علی  به  وسلم(  وآله  علیه  اهلل  )صلی  رسول خدا  فرمایش  این  از    :پس 
هست دیگری  موسی  هر  و  من  رهبر  و  موس  اکنون  تو  ابوالحسن،  ای  تبریک،    .یتبریک، 

این سخن عمر حکایت از تسلیم او در برابر فرمان پیامبر و امامت و رهبری علی )علیه السالم( و نشانه رضایتش  

از انتخاب علی )علیه السالم( به رهبری امت دارد؛ اما پس از گذشت آن روز ها، عمر تحت تأثیر هوای نفس و  

را از مکان اصلی تغییر داد و با لشکر کشی ها،   عالقه به ریاست و رهبری خودش قرار گرفت و استوانه خالفت

برافراشتن پرچم ها و گشودن سرزمین های دیگر، راه امت را به اختالف و بازگشت به دوران جاهلی هموار  

کرد و از مصادیق این سخن شد: )فنبذوه وراء مهورهم واشتروا به ثمناً قلیال(. پس، آن ]عهد[ را پشتِ سرِ خود  

 197. .رابر آن، بهایی ناچیز به دست آوردند، و چه بد معامله ای کردند انداختند و در ب

 

  !؟ب اش  د  وخلیف ه پس از پی امبر ک ه ام ام  واراده او اين نبود را خ دا انتخ اب نکرد یمگر ام ام عل-46

 !؟خلیفه چهارم شد یوعده محقق نشد و امام عل نيپس چگونه ا

 

فالن چیز را باید بندگان انجام   می باشلد که مثال یکی اراده تشلریعی     اسلت ، دو قسلم    بر  اراده خداوند متعال

یا ترک کنند ویا فالن شلخ  را به عنوان خلیفه وجانشلین بپذیرند و..این اراده خداوند که باید توسلط بندگان 

 :اجرا شود در بسیار از مواقع واقع نمی شود مثال می فرماید 

 ((وقضى ربك اال تعبدوا اال اياه وبالوالدين احسانا ))

 
 322ص  19ج  -الذهبي  -سیر أعةم النبةء  - 196
وأجمع الجم اهیر علی متن الح دی ث من خطبت ه في یوم غ دیر خم ب اتف اق الجمیع وهو یقولت من کن ت مواله    - 197

س  ن لقد أص  بحت موالي ومولی کل مؤمن ومؤمنة. فهذا تس  لیم ورض  ی وتحکیم. ثم  فعلي مواله. فقال عمرت بخ بخ یا أبا الح
بع د ه ذا غل ب الهوی لح ب الری اس   ة وحم ل عمود الخةف ة وعقود البنود وخفق ان الهوی في قعقع ة الرای اا واش   تب اك ایدح ام 

 . 22 - 20الخیول وفتح ايمصار سقاهم کأس الهوی، سر العالمین للغزالي ص 
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  198  .و پروردگارت فرمان داده جز اورا نپرستید و نسبت به پدر و مادر نیکى کنید  

خالف اراده دوم  ر  نیکی نمی کنند.بوهم افرادی که به والدین خود    وجود دارددرحالی که هم مشللرک فراوان  

 وتخلف بردار نیسلللت،عدم پیروی مردم در وقو  آن  تاثیری نخواهد داشلللت    میباشلللد که تکوینی  اراده  که  

 (( انما امره اذا اراد شیئا ان يقول له کن فیکوند: ))نمى فرمایخداوند 

همان   فرمان او این اسلت که هرگاه چیزى را اراده کند به آن مى گوید: موجودباش   آن هم موجود مى شلود  

 199خواستهگونه که خدا 

  لَهُ« مَرَدَّ فَال سُوْءاً بِقَوْمٍ اهللُ أَرادَ إِذا »وَ فرماید: ای دیگر میهمچنین در آیه

 200. و چون خداوند برای گروهى بدى را اراده نماید، هرگز برگشتى نخواهد داشت

 
تعلق گرفلت، وجود آن کنلد؛ یعنی اگر اراده خلدا بله چیزی  هلای تکوینی، مراد هرگز تخلف پیلدا نمیدر اراده 

 .چیز، حتمی و ضروری خواهد بود
 

امام علی ) ( مقام امامت را از جانب پروردگار دارند ، حال چه مردم بپذیرند و ایشللان حکومت کنند و حاکم 

آنها باشلد  و چه  ممانعت و مخالفت کنند و امام علی ) ( خانه نشلین باشلد ، مگر موسلی  ) ( حاکم  بود یا 

اهیم ) ( حاکم بود یا نمرود ؟ آیا  مقام  الهی نبوت  از حضللرت ابراهیم و موسللی علیهما السللالم  فرعون  ؟ ابر

 بدلیل حاکم نشدن از آنها سلب شد  ؟ قطعا خیر . 

هارون ) (  حکومت و خالفت  از ومایف  یک امام است  ،  لکن بشرطی که  مردم بخواهند و همراهی کنند ،  

سللامری پیروی کنند . پس اسللاآ و اصللل  مقام  امامت الهی  اسللت  که جانب  را تک وتنها رها نکنند و از

خداوند به  شلخ  شلایسلته عطا می شلود ، وحکومت ماهری و خالفت  از ومایف این شلخصلیت الهی عظیم 

 نیست .  )اب بینی بز(است که ارزش مادی این حکومت در نظر این امام چیزی بیشتر از اعفطة عنزا

 

 

 
 23اسرا. - 198
 82یس. - 199
 11رعد،  - 200
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دانس ته  تا  ی)ع( ابوبکر و عمر را برتر از خود م یعل  درس ت اس ت که حض رت آيا  -47

 کنم ! یرا اجرا م یدهد بر او حکم مفتر  یهر کس مرا بر آنها برتر گفتیکه م يیجا

که    بر هیچ حقیقت جوییآن  بی اسلاسلی    که  می باشلد اسلاآ  پایه و  بی   ادعایی  از نظر عقلی ونقلی  مطلباین 

هم این روایت را حتی علمای مخالفین   .  نیسلت پوشلیده داشلته باشلد  اریخ صلدر اسلالم  از ترا     کمترین اطال 

 است . و ضعیف  معتبرچون سند آن نا ضعیف دانسته اند 

قای وصی  آکتاب  سلفی  محقق  که روایت  فو  را نکر کرده است  فضائل احمد ابن حنبل  در کتاب  بطور مثال  

 کند:ضعیف بودن این خبر اشاره می به اهلل 

عن الحکم بن جح ل ق ال: س  مع ت علی ا يقول: ال يفض  لنی أح د على أبی بکر وعمر إال جل دت ه ح د 

 المفتری. 

 201اسناده ضعیف. 

از حکم بن جحل روایت اسللت که گفت  : شللنیدم علی بن ابی طالب می گفت : هیچ کس مرا برتر از ابوبکر 

 وعمر نداند مگر آنکه بر او حد مفتری  جاری خواهم کرد 

 سند این روایت  ضعیف است . 

 کتاب   در،  رابیان می کند   روایت فو   که خالف   وارد اسلت  روایت از معصلوم علیه السلالم    نیزشلیعه    در کتب

که شلعبی)یکی    عرض کردبه حضلرت سلجاد علیه السلالم   شلخصلی    که وقتیاسلت   آمده    شلیخ مفید   اختصلاص

دو  حالت حضلرت دگرگون شلده بر  ت فو  را نقل می کند  روایاز منحرفان از اهل بیت علیهم السلالم(در کوفه  

 : ران مبارکشان زده وفرمودند 

بمانند فاصلللله بین زمین نفر اسلللت ، برتری او ) علی بن ابی طالب ( نسلللبت به آن دونفر  او بهتر از آن دو    

 202.  است وآسمان

در صورتی که  بر اساآ روایت  صحیح چگونه  ممکن است  که امیرالمومنین آن دو نفر را برتر از خود بداند   

 ؟  چگونه  می توان  پذیرفت   203مسلللم  امام  آنها  را  دروغگو ،  حیله گر ، خیانتکار و گناهکار  می دانسللت

 
  83ص  1ج  فضائل الصحابة يحمد بن حنبل - 201
ص    -الش یخ المفید    -االختص اص  .فض رب علی فخذي وقال ت هو أفض ل منهما کما بین الس ماء وايرض  -  202

128 
تک   - 203 ی 

ر
أ رر ة  ، فر

ر
ق در اهک صر نر ک  رر ا تر ثک مر ورر ا نک ت کمر مر لَّ سر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ ولک اللهذ صر سک الر رر

ر
ت ق رل

ک  و بر بک
ر
الر أ قر ا،  فر نب ائذ

ا خر رب ادذ ا غر مب ا آثذ بب ایذ اهک کر مر
لَّ   ... سر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ ولذ اللهذ صر سک لذيُّ رر ا ور نر

ر
أ رل ور

ک  و بر بک
ر
ير أ فِّ وک مَّ تک ا،ثک نب ائذ

ا خر رب ادذ ا غر مب ا آثذ بب ایذ ي کر انذ مر تک ی 
ر
أ رر ، فر رل

ک  ي بر بذ
ر
يُّ أ لذ ور ، ور  3ج  صحیح مسلم  مر

  1378ص 
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که  امام  آن دو را از خود برتر می دانسللت  ولی براسللاآ روایت صللحیح بخاری از  حضللور عمر بن الخطاب 

  ؟20۴داشتند کراهت 

ذیرفت  کسلانی که  در رزیه الخمیس  توسلط رسلول خدا )ص( از منزل  طرد شلدند از نفس  مگر می شلود  پ

  20۵پیامبر  ، امیرالمومنین علی ) ( برتر باشند  ؟

پس 206در نظر  حضلرت علی ) ( احدی از این امت  را نمی توان  با  اهل بیت  علیهم السلالم  مقایسله کرد  

 برتر از خود می دانسته باشد ؟ چگونه قابل تصور است  که امام  آن دو را

 

 در اثبات امامت  ندارد !  حیصح  تيروايك حتی   عهیش  آيا درست است که -48

 
از  صلحیح  نیز باستر  متواتر   حدیث  متواتر اسلت ونزد شلیعه    علیهم السلالم  ت اهل بیتامروایت در باب امال:او

تا جایی که علماء ومحققین شلیعه  روایات امامت را بصلورت مسلتقل به رشلته تحریر  در آوردند که از  اسلت.

بین آنها می توان به کتاب گرانسللنن  کفایة اسثر بالن  علی اسئمة اسثنی عشللر  ، تالیف  مرحوم خزاز قمی 

 اشاره کرد.    علیه ) متوفای قرن چهارم هجری( رضوان اهلل تعالی

بسلیار زیادی وجود دارد  که برای مثال دو مورد را نکر    روایات صلحیح  در باب امامت   در کتب شلیعه  :انیثا

  خواهیم کرد : 

سللیم بن قیس هاللی از سللمان فارسلی روایت می کند که او گفته بود : نزد رسلول خدا صللی اهلل علیه وآله  

و دیده و دهان وی را می بوسلد و می گوید: تو بودم، دیدم حسلین بن علی بر زانوی وی نشلسلته پیامبر میان د

 
مر -  204 تر ال  ، ف ر اسذ وهر الن َّ جک ي  وک لذ

رر عر کر ن  تر تذ اس     ی ر فِّ وک ا تک م َّ لر ، فر ةر م ر اطذ اار ف ر ی ر ه  حر ج   اسذ ور نر الن َّ ي  مذ لذ عر  لذ
انر ک ر ک  ور ي بر بذ

ر
ةر أ ح ر الر ص   ر رل سر مک

حر 
ر
ا أ نر تذ

 
أ الر یر ا ور نر تذ

نذ ائ 
ر
ت أ رل

ک  ي بر بذ
ر
ی أ لر  لذ

لر س ر ر 
ر
أ ، فر رر هک ش  

ر
كر اي ل  عک تذ ایذ بر ن  یک کک م  یر لر ، ور هک تر عر ایر بر مک كر ور عر رر د  مر مر رذ عک

ض ر ح  مر  لذ
ةب یر اهذ رر ص حیح البخاري  .  ، کر

  139ص  5ج
لَّ   - 205 يُّ ص  ر بذ

رر النَّ ض  ذ ا حک مَّ ت لر الر
ر
، ق اسل بَّ نذ عر

نذ اب 
ب  عر تک ک 

ر
مَّ أ لک ت کهر الر

ر
، ق ابذ طَّ نک الخر رک ب  مر م  عک یهذ ال  فذ تذ رذجر ی  ي البر فذ ، ور الر

ر
مر ق لَّ س  ر هذ ور ی  لر ی اللهک عر
عک ور  جر هک الور بر لر مر غر لَّ سر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ يَّ صر بذ

نَّ النَّ ت لذ رک مر الر عک
ر
هک ، ق در ع  وا بر لُّ ضذ ن  تر ا لر ابب تر م  کذ کک ر  لر مک القک کک در ن  وا، عذ مک صر تر اخ  تذ ور ی  لک البر ه 

ر
فر أ لر تر اخ  ، ور هذ

ابک اللَّ تر ا کذ نر بک س  حر آنک فر
وا بر  لُّ ض ذ ن  تر ا لر ابب تر مر کذ لَّ س ر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ هذ ص ر

ولک اللَّ س ک م  رر کک ب  لر تک ک  وا یر بک رِّ
ر
ت ق ولک قک ن  یر م  مر هک ن  مذ

مَّ فر لر ، فر رک مر الر عک
ر
ا ق ولک مر قک ن  یر م  مر هک ن  مذ ، ور هک در فر  ع  ةر تذ

خ  االذ طر ور غر وا اللَّ رک ثر ک 
ر
ا أ

اسل یر  بَّ نک عر انر اب  کر ، فر هذ
دک اللَّ ی  بر الر عک

ر
ي ، ق نِّ وا عر ومک

ک
ت کق الر

ر
، ق مر لَّ س  ر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ يِّ ص  ر بذ

در النَّ ن  ی عذ لَّ هذ ص  ر
ولذ اللَّ س  ک نر رر ی  الر بر ا حر ةذ مر یَّ یذ لَّ الرَّ ةر کک یَّ یذ نَّ الرَّ ت کلذ ولک قک

م  اللهک  هذ طذ
غر لر م  ور هذ فذ

ةر تذ
نر اخ  ابر مذ تر لذكر الکذ

م  یر هک بر لر تک ک  ن  یر
ر
نر أ ی  بر مر ور لَّ سر هذ ور ی  لر   111ص  9ج صحیح البخاري   عر

 30ص  1ج  -خطب اْلمام علي ) ع (  -نهج البةغة . ال یقاس بزل محمد صلی الله علیه وآله من هذه ايمة أحد  - 206
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تن از حجت های   9سلرور فرزند سلرور هسلتی و تو امام فرزند امام و پدر امام هسلتی . تو حجت خدا و پدر 

 207خداوند از نسل خود هستی که نهمین نفر آن ها قائم ایشان است.

 :چنین نقل شده است  در روایت صحیح دیگری  از رسول خدا )ص(  ویا 

عرض کرد یا رسول اللَّه میترسى فراموش  ،    نین فرمود آنچه برایت گویم بنویسرسول خدا )ص( به امیر المام

کنم؟ فرمود از فراموشلى بر تو ترسلى ندارم؛ چون از خدا خواسلتم که تو را حافظه دهد و فراموشلت نکند؛ ولى  

همکارانم چه کسلانی هسلتند؟ فرمود:  کردم    خود بنویس: امیرمامنان علیه السلالم گفت: عرض شلریکانبراى  

ها امامان از فرزندانت که امتم به یمن وجود آنان از باران بنوشلند و دعایشلان مسلتجاب شلود و به وسلیله آن

ها رحمت از آسلمان نازل شلود و این اول آنها اسلت. با دسلت خود به خدا بال را از امتم دور کند و به وسلیله آن

  208حسین علیه السالم اشاره کرد و فرمود امامان از فرزندان اویند. حسن اشاره کرد سپس به امام

 

 

 ( ِرو د : وَ أي ر إواوأ أ  _ 49
ل
     مترد يتهم وفه  )ع آ  ا ل

ل
أ :   ج   وا أ جب  ا ل األئآل

   تكا   وَ ِرض ا طاعأ،
ل

ّل  للل د ِ  ا ناع »يكن : هر ى ت  ى  اواوك    ِه  ىاِر ضتا  و تت 
خ ا ي  وتكا  ، اطاعك آن عا  اجب ىرده ، ض  عناد     ضا آيچ  ى   ون ر يتت دي   از اواوان عا 

خل د   واي گاعى دع آتش جهن     ا  ىاِر گآراه  استتك ى  و تتت ّ    ديتتآن  ضرخهزد، پس
 ايَ اسك ى  و لآايان غهر يهك  از ىفاع ه تن ؟    اسك. آيا وكنايش

  

 
ي    -  207 بذ

ر
ا أ نر ثر دَّ یدر عر حر زذ

نک یر وبک ب  قک ع  ي یر نذ
ثر دَّ الر حر

ر
فل ق لر ي خر بذ

ر
نذ أ

هذ ب 
دذ اللَّ ب  نک عر دک ب  ع  ا سر نر ثر دَّ الر حر

ر
هک ق ن  هک عر ير اللَّ ضذ نذ  رر

ادذ ب  مَّ ن  حر
ن   لذيِّ عر

ةر هذ
سل ال  ی 

ر
نذ ق

مذ ب  ی  لر ن  سک بر عر لذ
غ  نذ تر

انذ ب  بر
ر
ن  أ انر عر کر س  نذ مک

هذ ب 
دذ اللَّ ب  ن  عر ي عر یسر ت  عذ الر

ر
هک ق هک اللَّ مر حذ يِّ رر ارذسذ فر انر ال  مر ل  ي    سر لر تک عر ل  خر در

يِّ ص بذ
هذ  النَّ ی  ذر خذ ي فر لر نک عر ی  سر حک ا ال  یر هذ  ولذ ی  نر ی  لک عر بِّ قر ور یک اهک  وهک مک فر ثذ

ل  تر   ویر ن 
ر
ةذ أ مَّ ئذ

ر و اي  بک
ر
امل أ مر  لذ

نک ام  اب  مر  لذ
تر ن 

ر
دل أ یِّ نک سر د  اب  یِّ تر سر ن 

ر
ولک أ قک ور یر وهک

كر حک  بذ
ل  ن  صک ةل مذ عر س  جل تذ

جر و حک بک
ر
ةل أ جَّ نک حک ة  اب  م   جَّ هک مک ائذ

ر
م  ق هک عک اسذ    .تر

 475، ص2شیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسین ، الخصال ج
الله، قالت حدثنا أحمد بن محمد بن عیسی، عن    -  208 الله عنه(، قالت حدثنا سعد بن عبد  أبي )رضي  حدثني 

د بن عیسی، عن لبراهیم بن عمر الیماني، عن أبي الطفیل، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر  الحسین بن سعید، عن حما
ي عر  لذ م 

ک
ا أ ب  مر تک ینر )ع(ت اک  نذ مذ

ؤ  مک یرذ ال  مذ
ر

هذ )ص( يذ
ولک اللَّ سک الر رر

ر
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ر
. ق كر ی  لر
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ر
أ هذ 

اللَّ يَّ  بذ
یر نر سذ

ن  یک الر  ور كر  فِّ ر حر یک ن  
ر
أ كر  لر هر  اللَّ اک  و  عر در د  

ر
ق ور انر  یر س  النِّ كر  ی  لر عر افک  خر

ر
أ تک  س  لر ت  الر قر فر ؟  انر یر س  النِّ يَّ  ب   لر تک اک  نذ  کذ

لر ور كر 
م  تک  هذ  بذ

كر دذ
ل  ن  وک ةک مذ مَّ ئذ

ر ت اي  الر
ر
؟ ق هذ

يَّ اللَّ بذ
ا نر یر ائذي 

کر رر ن  شک مر ت ور تک ل 
ک
ت ق الر

ر
.ق كر ائذ

کر رر شک م  لذ هذ بذ ثر ور ی  غر ي ال  تذ مَّ
ک
أ ی  قر ابک   س  جر تر س  م    یک هک اؤک عر م     دک هذ بذ ور

 . م  هک لک وَّ
ر
ا أ ذر هر اءذ ور مر نر السَّ ةک مذ مر ح  لک الرَّ زذ

ن  م  تر هذ بذ ءر ور ةر بر مک ال  هک ن  هک عر رذفک اللَّ
ص  نذ   یر

ی  سر حک ی ال  لر هذ لذ دذ یر  بذ
ر
أ مر و 

ر
مَّ أ نذ )ع( ثک

سر حر ی ال  لر هذ لذ دذ یر  بذ
ر
أ مر و 

ر
أ مَّ  ور )ع( ثک

. هذ دذ
ل  ن  وک ةک مذ مَّ ئذ

ر الر )ص(ت اي 
ر
 ، 207  206، ص  1کمال الدین و تمام النعمة، ج  ق
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 علیهم السالمدشمنى و عداوت را با اهل بیت    است کهها سخن گفته  شیخ مفید )علیه الرحمه( در باره ناصبى

کسلى جایز نیسلت که این کالم شلیخ مفید را در باره همه مسللمانان   اند . لذا براىبر پا کرده  بصلورت آشلکار

  کند . تفسیر

خلدا را دانسلللتله و یعنى: نعملت    (83يَعْرِفُونَ نِعْمَ ةَ اللّ هِ ثُمَّ يُنکِرُونَه ا )نح ل/  خلداى متعلال فرمود :  :  بیلان  

آیه انکار بعد از معرفت آمده اسللت . و در آیه دیگرى   اکثر اینان کافرندا. در این  کنند وشللناخته باز انکار مى

  ایعنى: و با آنکه پیش نفس خود به یقین دانستند که  (14أَنْفُسُهُمْ )نمل/   اسْتَیْقَنَتْهَا جََحدُوا بِهَا وَفرمود :  

 ستمگرى آن را انکار کردندا. کبر و نخوت و آنها معجزه خداست باز از

پس اگر به گفته و کالم شلیخ مفید )رحمه اللّه( مراجعه  ،  نیز جحد و انکار بعد از یقین آمده اسلت  در این جا  

 آن تأمل و اندیشه کنیم تا حقیقت را بشناسیم . کنیم باید در

متعال اطاعت   منکر شود و با آنچه که خداوند را    ،شیخ مفید گفته است  :اهر کسى که امامت یکى از امامان    

کافر اسلت .ا بدین معنا که اگر انسلان فهمید که    عناد و دشلمنى برخیزد پس او  آن را واجب کرده اسلت، به

به این   آن را ابال  کرده باشلد، سلپس او  ) ص (  صلریحى از آسلمان اسلت و رسلول خدا  امامت دسلتور قطعى و

در اینجا او  ،جحد و عداوت با آن برخیزد    از این یقین و معرفت، منکر آن شلده بهامّا بعد  ،  امر یقین پیدا کرد  

فردى کافر و   رویگردان شلده اسلت و  چنین انسلانى به اتفا  همه امت اسلالمى، مرتد شلده و از خدا و رسلولش

 گمراه است .

 د .جهنم وارد خواهد شلناصلبى اسلت، بدون شلک او در آتش    لذا او از نواصلب اسلت، و اگر ثابت شلود که او

کند که آن را روایت مى حدیثى را  ۱۵0ص    3کتاب خود بنام االمسللتدرک على الصللحصللحینا ج    حاکم در

فرمود : سیبغضللنا أهل بیت أحد إس أدخله اللّه النّار ) ص ( گوید : رسللول خدا صللحیح دانسللته اسللت، او مى

خداوند او را به آتش جهنم وارد کند.ا این   بیت دشللمنى کند مگر اینکه ایعنى کسللى نیسللت که با ما اهل

الحیدریه نکر کرده اسلت .   چ  36۵اسلالمبول و ص  چا   ۱0۴قندوزى در کتاب اینابیع المودّةا ص   روایت را

  ۱3۸للل و ابن المغازلى در کتاب االمناقبا ص    ۱۱2و ص    ۱0۴همچنین شافعى در ااسعاف الراغبینا ص  

 اند .نکر نموده ۱۸۱در حدیث  

 1ای توض یحات بیش تر به کتاب ارش ادالس ائلین الی حق المبین ) مولف س ید محمد موس وی ( ج)بر

 مراجعه بفرمايید ( 7سوال 

که فرمود : من مات على بغ  آل محمّد مات   کند روایت مى  ۱6۵ص    2۷فخر رازى هم در تفسلللیر خود ج    

ابن  این روایت راه کافر مرده اسللت.اعداوت آل محمد بمیرد، همانا ک  کافرا یعنى: هر آنکس که بر دشللمنى و

اینابیعا    و القندوزى در کتاب  23ص    ۱6و القرطبى در تفسلیرش ج    2۱9ص  ،    2العربى در تفسلیر خود ج  

افا و بسللیارى دیگر  9۱ص    ۱خود ج   بنابراین  اند .این روایت را هم نقل کرده  و زمخشللرى در کتاب االکشللّ

کسلى آن را در باره عموم مسللمانان   ها سلخن گفته اسلت و جایز نیسلت کهدر مورد ناصلبى ی شلیخ مفید  فتوا

 تفسیر کند .
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 آيا علمای اهل سنت نیز امامت  را از اصول دين دانسته اند!؟ -50

 
بیری  اآیه یا روایتی نداریم که در آن اصول دین یا فرو  دین نکر شده باشد؛ حتی تعبیر اصول و فرو  دین تع

را بنا نهاده اند . به این شلکل تعبیری در قرآن و سلنت نیامده اسلت ؛ البته تعابیر  هاکه علمای دین آن  ند سلته

گوناگونی در خصلوص موارد معینی که آن ها را به عنوان اصلول دین یا فرو  دین می شلناسلیم و هزاران آیه و 

 روایت در مورد اهمیت و جایگاه آن ها داریم. 

 مشلخ ، نوعی دسلته بندی و جمع بندی معرفتی اسلت که توسلط بزرگان دین صلورتاما این تقسلیم بندی  

توحید و نبوت و »علمای دین از مجموعه آیات و روایات به این نتیجه رسلیده اند که سله اصلل  .گرفته اسلت

معادا که زیر بنای همه ادیان آسلمانی هسلتند، اصلول و پایه های دین اسلالم شلمرده می شلوند. به همین 

خاطر آن ها را به طور خاص و جداگانه مطرح نموده، تقلید در اعتقاد به آن ها را جایز ندانسلته اند. این موارد  

انللد  کلرده  ملطلرح  اسللللالم  دیلن  فلکلری  ملبللانلی  کلنلنللده  تلعلیلیلن  شللللاخصلللله  علنلوان  بلله   . را 
گلاه عمیق و املا بلا توجله بله فرقله هلا و گرایش هلای گونلاگونی کله در دین اسلللالم بله وجود آملد، سزم بود کله ن

دقیق اسلالم که در قالب سلنت رسلول خدا و اهل بیت علیهم السلالم برای ما تبیین شلده، به عنوان اصلول 

شلاخ  و متمایز اسلالم معرفی شلود، در نتیجه دو اصلل امامت و عدل هم به این اصلول ضلمیمه شلد تا حدود 

ل امامت و عدل بیانگر گرایش پس در حقیقت دو اصل  .تفکر دقیق اسلالمی و شلیعی را به خوبی روشلن سلازد

خاص شلیعی در بین فرقه های اسلالمی اسلت)یعنی اصلول مذهبند( که چون معتقد اسلت حقیقت تفکر ناب 

اسلالمی تنها در قالب همین تفکر معقول و قابل توجیه اسلت، به خاطر ریشله ای و اسلاسلی بودن این دو اصلل 

 است.در تفکر شیعی آن ها را در ضمن اصول دین مطرح نموده 

در واقع عدل زیر مجموعه بحث توحید و در زمره صلفات الهی اسلت. امامت هم در زیر مجموعه اصلل نبوت   

  .قرار می گیرد. به نوعی ادامه آن محسوب می شود
 

 

 آيا اهل سنك ىاِر ه تن ؟  _  51

  
کله شلللهلادتین )س إلله إلّلا اللّله ومحمّد  کس  آن وبریم .  ملا از این کالم بله خلداونلد بلنلد مرتبله و عظیم پنلاه مى

 هرکسلى که مسللمانان را کافر بداند خودش  ،این عقیده ماسلت    دانیم  ونمى  رسلول اللّه( را گفته باشلد، کافر

)اشلخاص متعصلب افراطى( و   مان نواصلب، غالةاند هها را کافر دانسلته  کافر اسلت  وکسلانى که علماى ما آن

اهل سلنت برادران ما هسلتند هرچند که در بعضلى از مسلائل با ما   خوارج هسلتند ، فقط همین سله گروه . ولى

  دارند . اختالف



123 
 

دانید و به کشلتن را کافرمىسلوال ما از وهابیت این اسلت که به چه دلیل میلیون ها مسللمانان سلنی و شلیعه  

بله حج و زیلارت بیلت د ،   خواننلقرآن مى، گیرنلد  روزه مى، خواننلد کله آنهلا نملاز مى کنیلد . در حلالیآنهلا امر مى

علماى    گونه که کلیه شللرط مسلللمانى همان  و  و به احکام دین ملتزم و مقید هسللتند .  روند اللّه الحرام مى

 ۱) صلحیح بخاری ج   ل اللّها اسلت .رسلو محمّد   اند گفتن شلهادتین اس إله إلّا اللّه وشلیعه و سلنى نکر کرده

بود و هر آنچه   پس هر کس این عبارت را بگوید از مسللمانان خواهد   (  ۱99ص    3و مسلند احمد ج    ۱03ص  

 شود . گیرد شامل او نیز مىتعلق مى که به مسلمانا

حج و زیارت بیت اللّه الحرام    گیرد و براىخواند و روزه مىرا که نماز مى  مسللمانیبراى شلما جایز اسلت و ایا 

 بگوید : اى مشرک؟؟  را کافر بدانید و به او ان آید به سرزمین شما مى

 

 6سوال    1ج   ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

 ؟ ستیغلو ن  نيا ايدانند ؟ آ  یبرتر م یامام  را از نب انیعیچرا ش  -52

پس از زحمت لکن  شلد یم  یوح شلانیو به ا  بودند   امبریپ) (    میحضلرت ابراه  میقران کر بر اسلاآ تصلریح  

این  ت اسلت بوپس امامت باستر از ن.   دنیبه مقام امامت رسلدر امتحانات سلخت    وسلربلندیبسلیار  و  مشلقت  

 :  می توان فهمید  سوره بقره  ۱2۴ واقعیت را در آیه 

 اتمهن قال انى جاعلك للناس اماماو اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات ف

)بله خلاطر بیلاور زملانى را کله خلداونلد ابراهیم را بلا دسلللتوراتى آزمود، و او از عهلده همله این امتحلانلات برآملد و   

 .آنها را تکمیل کرد و خداوند به او فرمود من تو را پیشواى مردم قرار دادم (

 

 

)ع( باش ند ؟ چرا  از نس ل امام حس ن )ع(  نیاز نس ل امام حس   ديچرا ائمه با  -53

 ؟  نباشند

از  شیرا تا پ  امبرانیچرا شلما بعد از حضلرت اسلحا  ) ( همه پ د یبگو  یاسلت که کسل نیسلخن، مانند ا نیا

مگر در پاسلخ باید گفت  :    د؟یرا انتخاب نکرد  یکسل  لیو از فرزندان اسلماع  د ید یخاتم، از نسلل او برگز  امبریپ

این امر   ...؟ را انجلام دهنلد    یکلار  نیمگر مردم، قلادرنلد چن  کننلد یرا انتخلاب م  امبریلمردم هسلللتنلدکله پ  نیا
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و    209بدسلت خداوند اسلت و او بهتر میداند که رسلالتش را در کجا قرار دهد ، )اهلل اعلم حیث یجعل رسلالته (  

 . اک للناآ اماما خداوند جعل آن را بدست خود دانسته است و فرمود ا انی جاعل

خداوند اراده کرده  که  که نشلان می دهد همانگونه    اشلاره شلدهدرعین حال در برخی از روایات به اسلبابی اما 

شلان باشلند اسلبابی حضلرت ابراهیم خلیل علی نبینا واله وعلیه السلالم فقط از نسلل ایکه مثال پیامبران بعد از 

از امام باقر) ( و امام هم موجب شلده که امامت فقط از نسلل امام حسلین علیه السلالم باشلد همانند این روایت  

 :  فرمودند یصاد ) ( که م

 به او عطا فرمود: زی) ( عوض شهادتش سه چنیحسبه امام یخداوند تبارک و تعال

در تربت پاک   -2.باشلند یامامت را در نسلل او مقرر فرمود و همه امامان معصلوم از فرزندان آن حضلرت م  -۱  

  ییو روزها  شلود،یدعا در نزد قبر مطهر آن حضلرت مسلتجاب م  -3قرار داده اسلت.  یآن حضلرت شلفا و بهبود

 210.شودینمجزء عمر آنها محسوب  گردند،یو برم روند یم ارتشیآن حضرت به ز نیکه زائر

خدای متعال که عالم به کل جهات و واقعیتها اسللت، صللاحبان این مقامات را بر  اما باز تاکید می شللود که :

میگزیند. حسلاب این نیسلت که پس از امام حسلین) ( باید فرزند او، امام باشلد؛ بلکه حسلاب این اسلت که باید 

 چه فرزندان دیگری هم داشتند.گرامام زین العابدین) ( بعد از امام حسین) ( امام باشد 

 خداوند می فرماید : 

  وَرَبُّكَ يَْخلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَْختَارُ مَا کَانَ لَهُمُ الِْخیَرَُة سُبَْحانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِکُونَ

نزه اسلت خدا پروردگار تو هر چه را که بخواهد مىآفریند و برمىگزیند . ولى ایشلان را توان اختیار نیسلت . م

 211و از هر چه برایش شریک مىسازند برتر است . 

 طبری از بزرگان مفسرین اهل سنت نیل تفسیر این آیه می نویسد : 

 يقول تعالى ذکره : وربك يا محمد يخلق ما يشاء أن يخلقه ، ويختار لواليته الخیرة من خلقه ، 

 212 باختیار می کند .خداوند برای وسیت خویش  بندگان شایسته و بهترین را 

 

 
 121ص  11ج  -الصالحي الشامي  -سبل الهدی والرشاد  - 209
 221، ص 44االنوار، ج بحار - 210
 68قصص / - 211

 
 122ص  20ج  -محمد بن جریر الطبري  -جامع البیان عن تأویل آي القرآن  - 212
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  یدر قرآن  وجود داش ته  باش د  پس چرا از امامت  که مورد ادعا ديبا نياص ول د -54

 است  ؟ امدهین انیبه م  ذکریباشد  یم  عهیش 

از اصلول ، معاد و نبوت    د یتوح  مثال  کهوجود ندارد و بیان نشلده اسلت   نیبه نام اصلول د  یزیدر قران چ  اوال :

قراردادی  بین    مسلتحدث و، عبارت اصلول دین یک اصلطالح  تنها به آنها اشلاره شلده اسلت    هسلتند بلکه   نید

همانگونه که به   در قرآنعلمای کالم  می باشللد که در قرآن  و سللنت اثری از این اصللطالح   وجود ندارد .   

 : اشاره شده است زیبه امامت ن توحید ، نبوت و معاد اشاره شده 

انُوا لَنا  اهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّالِة وَ إيتاءَ الزَّکاِة وَ کوَ جَعَلْن

 213 عابِدين. 

و همه را پیشلوایانى سلاختیم که به امر ما هدایت مىکردند . و انجام دادن کارهاى نیک و برپاى داشلتن نماز 

 .ات را به آنها وحى کردیم و همه پرستندهء ما بودند و دادن زک

 214. وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآياتِنا يُوقِنُون

از میان آن قوم پیشلوایانى پدید آوردیم که چون صلبورى پیشله کردند و به آیات ما یقین داشلتند ، به فرمان  

 ایت مردم پرداختند .ما به هد 

اینکه اصلول دین  حتما  باید  در قرآن  وجود  داشلته باشلد  اسلاسلا  حرفی باطل و مردود  اسلت  چرا   دوما:

که  شلمار زیادی از اصلول عقاید  از سلنت  و روایات  معصلومین  اخذ  می شلود ، علمای  اهل سلنت  و سللفیت 

 نیز به این  امر  صراحت دارند . 

 در کتاب  المسوده  فی اصول الفقه  می نویسد  :انی  ابن تیمیه حر

 215.  مذهب أصحابنا أن أخبار اآلحاد المتلقاة بالقبول تصلح إلثبات أصول الديانات

مذهب  اصلحاب ما این اسلت که اخبار آحاد که  مورد قبول و صلحیح  باشلند صلالحیت اثبات اصلول  دین را 

 دارند . 

 
   73االنبیاء /  - 213
   24السجده /  - 214
 248  ص  المسودا في أصول الفقه  - 215
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 در عصر ائمه معصوم  فرقه فرقه شده اند ؟  یان عیچرا  ش  -55

، جاعالن پر واضلح اسلت که تفرقه  دلیل بر غیر شلرعی بودن اصلل مذهب و یا آئین نیسلت  بلکه به عکس 

دد  جعل از یک اصلل حقی وثابت می باشلند ، بر همین اسلاآ  دانشلمندان به تالیف کتابهای  صله در  راهمو

 کرد: انیب ریتوان به شرح ز یرا مفرقه گرایی عوامل اما 2۱6ملل ونحل پرداخته اند 

 

   اختناق 1

شد  یاختنا  باعث م  نیآنان حاکم شلد. ا  روانیو پ امبریاختنا  و خفقان بر خاندان پ  ،یهجر  ۴0از سلال  بعد 

 نتوانند با امامانشان رابطه برقرار کنند و شناخت سزم را بدست آورند. انیعیکه ش 

 اسىیس ليدال -2

خود از حربه هاى گوناگونى   اهداف   لیبراى ن شللند یبه اهداف غلط خود مى اند   شللتریبازانى که ب  اسللتیسلل

فر  و نحله هاى گوناگون مذهبى اسلت. با به وجود    جادیحربه هاى کارآمد ا  نیاز ا  کىی  ردند ،اسلتفاده مى ک

مخلالف خود مى کردنلد تلا   انیلرا وارد جر  نهنو آموزه هلاى دور از    برخی از بلاورهلا  ىیفرقله هلا  نیآوردن چن

جلوه ناحق و ناشلایسلت    گرانیرا در چشلم د  و درنهایت آنکرده  وارد    جدی به آن جریان   بیآسل بواسلطه آن  

 دهند. 

دشمنان اهل بیت  علیهم السالم نیز  با رویکرد مذکور فرقه هایی را بوجود آوردند تا امت را از صراط مستقیم  

و   بصری  دور سازند و این رویه تا به امروز نیز ادامه دارد و در لباآ مدعی دروغین یمانی ، فرقه احمد الحسن

 نمود پیدا کرده است .  امثال او

 

هم از  عهیائمه ش  ياران    ی، چرا که حت   س تین شیب یامام  خرافه ا  12اعتقاد به  -56

 ی وقت  «نیزراره  بن اع»بنام      آنهااز بزرگان   یکيکه   يینداش ته اند تا جا   یآن  اطالع

 شناخت ! یرا نم)ع(  صادق  حضرت رفت  امام بعد از  ایاز دن

 

 
ملل یعنی ملت های پیامبران الهی ونحل همان نحله ها و یافرقه های  انحرافی که به تبع وپس ای نشر معارف   - 216

 الهی توسط پیامبران راستین بوجود آمده اند مي باشد . 
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به  شلیعیان ) امامیه(   بوده اسلت که امروزه  وهابیت  به آن   2۱۷این  شلبهه  در حقیقت  از  اشلکاست  زیدیه  

تمسک می جویند  . از دیرباز بزرگان امامیه از جمله شیخ  صدو   رضوان اهلل  تعالی علیه  پاسخ  این  شبهه 

ن  ایشلا،  را داده اسلت  واز آنجایی که این پاسلخ  کامل ، قاطع و واضلح اسلت تنها به نقل آن  اکتفا می کنیم  

 د  :نمی نویس

اما مسلاله زراره بن اعین : او کسلی را فرسلتاد تا درباره امام پس از حضلرت صلاد  ) (  تحقیق کند . این ا

روایت  ثابت نمی کند که زراره امام پس از امام صلاد  را نمی شلناخت بلکه همانگونه که بسلیاری از بزرگان  

  ) ( کسلب تکلیف کند که بگوییم که امام بعد از حضلرت فرموده اند: فرزند خود را فرسلتاد تا  از امام صلاد

صلاد  امام کامم هسلتند یا خیر .  از این گذشلته راوی این روایت احمد بن هالل اسلت که علمای شلیعه او را 

 218 اغیر ثقه  دانسته اند.

 

 

 حديث ثقلین.16بخش  

»کتاب  يا اس ت     حیص ح  «یکتاب اهلل وس نت  کمیبا لفظ »تارک ف نیثقل  ثيحدآيا  -57

 وچگونه داللت بر عصمت  وخالفت  می کند !؟ ؟!  «یتیاهل ب یاهلل وعترت

. کتاب صلحیح  مسللم  نزد  اهل سلنت  و وهابیت   مده  آروایت به صلیغه وعترتی اهل بیتی  صلحیح مسللم  در

معتبر اسلت و تمام  روایات  آن  مورد قبول آنها می باشلد .  مسللم  بن حجاج  حدیث ثقلین را  بترتیب نیل  

 نقل کرده است  :

بِکِتَابِ اللَّهِ وَاسْ تَمْسِ کُوا بِهِ فََحثَّ على  تَارِک  فِیکُمْ ثَقَلَیْنِ أَوَّلُهُمَا کِتَابُ اللَّهِ فیه الْهُدَى وَالنُّورُ فَُخذُوا 

لِ بَیْتِی  کِتَ ابِ اللَّ هِ وَرَغَّ بَ فی ه ثُمَّ ق ال وَأَهْ لُ بَیْتِی أُذَکِّرُکُمْ اللَّ هَ فی أَهْ لِ بَیْتِی أُذَکِّرُکُمْ اللَّ هَ فی أَهْ

 219. أُذَکِّرُکُمْ اللَّهَ فی أَهْلِ بَیْتِی

 
ییدیه  کس انی هس تند که ای میان ائمه ای که ش یعیان به آنها اعتقاد دارند تنها به امیرمومنان ، حس نین و یین   -  217

 العابدین  علیهم السةم و  پس ای او اعتقاد به امامت فریندِ یید دارند . و به دیگر ائمه ی شیعه اعتقادی ندارند. 
جعفر علیهما السةم ولنما فیه    -والخبر الذي احتجت به الزیدیة لیس فیه أن یرارا لم یعرف لمامة موسی بن   -  218

وه ذا الخبر ال یوج ب أن ه لم یعرف ، علی أن راوي ه ذا الخبر أحم د بن هةل وهو   .أن ه بع ث ابن ه عبی دا لیس   أل عن الخبر .  
 .رضي الله عنهم  -مجروح عند مشایخنا 

  76ص  -الشیخ الصدوق  -وتمام النعمة  کمال الدین 
 ا 1873ص    4صحیح مسلم  ج  - 219
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لفظ  کتاب اهلل و سلنتی  را نپذیرفته اند و گفته اند که سلند آن  ضلعیف اسلت .  ن  از علمای مخالفی  یبسلیار   

 الزهره العطره تصریح می کند که ما روایات معتبری در این زمینه نداریم:بطور مثال مولف کتاب 

  220 فاليصّح من هذه األحاديث فی االعتصام بالسنّة مع الکتاب

شلده اسلت  ، هیثمی در  تعبیر  خلیفتین    ، حدیث ثقلین با لفظ اهل سلنت در برخی از روایات صلحیح  و معتبر  

 کتاب مجمع الزوائد نقل می کند : 

وعن زيد بن ثابت عن رس  ول اهلل ص  لى اهلل علیه وس  لم قال إنی ترکت فیکم خلیفتین کتاب اهلل 

 221 . رجاله ثقاترواه الطبرانی فی الکبیر ووأهل بیتی وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض 

زید بن ثابت از رسلول خدا )ص(  نقل کرده اسلت که ایشلان فرموده اند : من دو خلیفه را در بین شلما بجای 

میگزارم ، قرآن و اهلل بیتم ، این دو هیچگلاه از هم جلدا نخواهنلد شلللد تلا اینکله در حوض بر من وارد خواهنلد 

 شد . 

 نقل روایت  می نویسد : رجال سند روایت همگی ثقه می باشند .هیثمی  پس از 

 222دانسته است . نیز این  روایت  را حسن و معتبر البانی 

در نتیجه رسلول خدا )ص( بواسلطه این حدیث شلریف  خلفای پس از خود را  مشلخ  کرده اند و این روایت 

 دارد . اهل بیت علیهم السالم دسلت واضحی بر خالفت 

از و  قرین و برابر  با قرآن  را باتوجه به اینکله  پیلامبر  )ص( اهل بیلت   ،   یگری  هم داردثقلین  دسلت دحدیث 

می توان فهمیلد کله اهلل بیلت    »لن يفترق ا حتی يردا علی الحوض «  هم جلدا نلاپلذیر معرفی کرده انلد  

سللنت آن دو همچون دوقولو  هسللتند یا به قول برخی بزرگان اهل شللبیه ، مسللاوی و برابر   همچون قران  

نیز معصلوم از ن مصلون از خطا و اشلکال اسلت  ، قرین و شلبیه آن  آپس در نتیجه آنچنان که قر 223هسلتند 

 خواهد بود .  خطا و هر گونه عیب و نق پلیدی ها ، 

دانسلته    ) ( را براى همه مسللمانان واجبتیمطلق از قرآن و اهل بوتمسلک  رسلول خدا)ص( اطاعت  از طرفی  

دسلتور به اطاعت   خدارسلول  محال اسلت   رایکند؛ زدسلتور به اطاعت مطلق دسلت بر عصلمت مى  کهاسلت 

بوده  متوقع    آن شللخ    و عملکرد  هااحتمال خطا و اشللتباه در گفته در حالی که   را بدهد مطلق از کسللى 

 . باشد 

 
 41الزهرا العطرا في حدیث العترا، ص - 220
 170ص    1مجمع الزوائد  ج  - 221

  482ص  1صحیح الجامع الصغیر ج - 222
 15ص  3، فیض القدیر ج ي المناو أمین . تلویح بل تصریح بانهما کتو   - 223
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 اهلل)ص(فرمودند :و همچنین دسلت بر وجود امام زمان)عج(دارد چون رسول 

عن أبی سلعید أن النبی صللى اهلل علیه وسللم قال إنی أوشلک أن أدعى فأجیب وأنی تارک فیکم الثقلین کتاب 

اهلل حبلل مملدود من السلللملاء إلى األرض وعترتی أهل بیتی وإن اللطیف الخبیر أخبرنی أنهملا لن یفترقا حتى 

 یردا علی الحوض فانظروا بما تخلفونی فیهما 

 39۷ص    ۱بن الجعد  ج مسند ا

 بنابراين بايد يکی از عترت موجود باشد و گرنه افتراق خواهد شد 

 

 46سوال     1 ج ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

 و ابوطالب ) ع ( تمهدوي.  17بخش 

با وجود اين غیبت باشد ؟    بيغا  زنده ويا سال  1400  یچگونه ممکن  است  فرد_   58

 ، حضرت مهدی )عج( چه فوايدی می تواند داشته باشد؟

ثابت نقل شلده و  السلالم(    همیمعصلوم)عل انیشلوایوآله( و پ  هیاهلل عل  یاکرم)صلل  امبریطول عمر حضلرت از پ

حضلللرت  چنلانکله  وجود نلدارد ، عمر چنلد هزار سلللالله حضلللرت برای   یاعتقلاد  ایل  یملانع عقل چیهو   اسلللت

با اراده خداوند عمری طوسنی دارند و هم   نیلع طانیالسلالم( و شل  هیالسلالم( و حضلرت خضلر )عل  هی)علیسلیع

سلال   9۵0امتش  در میان  تنها مدت تبلی  ایشلان  طول عمر حضلرت نوح که  اکنون نیز زنده هسلتند ،همچنین  

 224.بطول انجامید 

یونس ) ( از مسللبحین  نبود  او تاروز  ت  خداوند در قرآن کریم  فرموده اسللت  که اگر حضللرعالوه بر این  

و هم عمر   ) (  یونسهم عمر ،  ر این اسلاآ  در صلورت وقو   ،ب  225داشلته می شلد   شلکم حوت  نگه قیامت در

عمر حضللرت مهدی )عج(  چندین برابر بیشللتر می بود و تا پس از مهور ولی عصللر و ازتا به امروز  آن حوت  

 شهادت ایشان و تا روز قیامت نیز ادامه پیدا میکرد . 

و نهان  بتیدر غ  یحتّ  -بلکه وجود او در عالم   شلود؛یاو خالصله نم  یامام تنها به مهور و آشلکار  یآثار وجود

  ؛ی آر وایشلان واسلطه فی  عالم هسلتند اسلت. یلوقات الههمه موجودات و مخ اتیسلرچشلمه ح  -  یهسلت

 
224 -  

ر
م  أ یهذ ثر فذ بذ

لر ونر فر مک الذ
م   ر هک انک ور وفر مک الطُّ هک ذر خر

ر
أ ا فر امب ینر عر سذ م  الَّ خر ةل لذ نر فر سر  (14العنکبوات  .)ل 

ینر ) - 225 حذ بِّ سر مک نر ال  انر مذ هک کر نَّ
ر
الر أ و  لر ونر )143فر ثک عر ب  مذ یک و  ی یر لر هذ لذ نذ

ط  ي بر ثر فذ بذ
لر  ( 144الصافاا /  ( لر
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. جالب کند ینم  جادیا  یمسلأله، خلل  نی)عج( در ا+  یامام مهد  بتیو غ  رند یگیهمگان از آثار وجود امام بهره م

  شلللود،یسلللاال م  بلت،یاز آن حضلللرت در دوره غ  یبهره منلد  نحوه)عج( دربلاره    یاز املام مهلد  یوقت  نکلهیا

 :د یفرمایم

 226عَنِ االبصارِ السَّحابُ ؛ بَتهایّفَکَا الِنتفِاع بالشَّمسِ اِذا غَ یبَتیغَ یف یأمَّا وَجهُ االِنتِفاعِ ب وَ

ها ها را از چشلماسلت، آن گاه که ابرها، آن  د یمانند سلود بردن از خورشل  بتم،یاز من در روزگار غ  یمند   بهره

 اند.پوشانده

 16سوال   1ج   ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

همان کسی   ) عج (  آيا وهابیون به اين مطلب اعتقاد دارند که حضرت مهدی منتظر  -59

ر شده و آيا آن پکند بعد آنکه از ظلم و جور  ر از عدل و داد میپاست که زمین خدا را  

 و از فرزندان فاطمه )سالم اهلل علیها( است؟ ع ( حضرت از اهل بیت )

 

و    ) ص (کند از عترت رسول خدا  ر میپآری، وهابیون اعتقاد دارند که مهدی منتظر که زمین را با عدل و داد  

اما در حال حاضر وجود ندارد و در اینده متولد می شود و  فرزندان حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها( است.    از

این اعتقاد با ایات قرانی و احادیث نبوی و با اعتقاد بسیاری از علمای اهل سنت که به وسدت امام زمان )   (  

 اعتقاد دارند مخالف است . 

های مختلف، آن است که زمین در  رایشگلمانان و غیر مسلمانا با افکار و  بیان: از حقایق مسلّم نزد تمام مس

ر شده است. براستی که ایشان  پر از عدل و داد کند بعد آنکه از ملم و جور  پانتظار مرد مصلحی است تا آن را  

 در دولت کریمة خود عدل و مساوات را محقق خواهد نمود.

رایشی که دارند تجلى یافته و به ثبت  گل جهان با هر نو  عقیده و  این عقیده )مهور مصلح( در نزد تمام مل  

زرتشتیان در باب نظریه مهور معتقدند آن منجی که مهور خواهد کرد همان بهرام شاه  مثال  رسیده است.  

شت ارشیدو اعتقاد دارند و بودایان به رجعت بودا معتقدند و مسیحیان  گرستان( به بازپاست، و مجوآ )آتش 

یز خان ایمان دارند و حتى  گ نچشت  گمغولها به باز  ، شت  گباز خواهد    )   (اند که حضرت عیسى  این عقیدهبر  

 فالسفة غرب نیز به نظریة مهور اعتقاد دارند. 

 
 542، ص 344 ص، 2احتجاج، ج  - 226
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می واحد  چرپفته: همانا که جهان در انتظار مصلحی است که همة عالم را با گلیسی برتراند راسل گ فیلسوف ان

فته: آن روزی که همة  گ ه سازد. و اینشتین صاحب نظریة مشهور نسبیت نیز  چار پکو شعاری واحد متّحد و ی

 ر را دوست بدارند، زیاد دور نیست.  گ یرد و مردم یکدیگعالم را صلح و صفا فرا 

مهور منجی عالم را بشارت داه    (   رمنپانسان و سو)  لیسی در کتابش بنام  گ فیلسوف ان  نین برنارد شاوچهم

 کند.ر می پی ادیان و ملتها به مصلحی معتقدند که زمین را از عدل و داد است. بنابراین تمام

را که  چوییم  گ خواهیم از اعتقاد غیر مسلمانان به این مصلح سخن بویی مختصر نمیگ اسخپالبته ما در این   

آیا    یست؟ وچه اهمیت دارد این است که اعتقاد مسلمانان به این مصلح  چ باشد و آنز اهمیت نمیئاین أمر جا

 به آمدن این منجی بشارت داده است؟ و آیا وهابیون و اهل سنت به او اعتقاد دارند؟ )ص( رسول خدا

اتفا  نظر دارند و معتقدند برای این امت اسالمی مهدی )و  پاسخ: تمام مسلمانان  پ یرامون مسأله مهدویت 

هایی نکر نموده  صفات و لقبها و نشانهبدان بشارت داده و برای ایشان نامها و    ری( هست که رسول خداگ هدایت

یامبر  و از فرزندان حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها( بوده و همان کسی است که  پو ایشان از اهل بیت و عترت  

 شته بود. گر پکند بعد از اینکه از ملم و جور ر می پزمین را از عدل و داد 

إنّ األحاديث التی يحتج بها على  فته:  گ   ( 2۱۱، ص  ۴منهاج السنة ج  ) ها در کتاب  ابن تیمیه شیخ وهابی

یعنی؛ در حقیقت آن احادیثی    خروج المهدی  أحاديث صحیحة رواها أبو داود والترمذی وأحمد وغیرهم. 

شود روایات صحیحی هستند که أبو داود ترمذی  و احمد به آنها استناد می     ( که در رابطه با قیام مهدی ) 

   اند.ایت کردهبن حنبل و غیره آنها را رو

می گوید کسی که منکر خروج امام مهدی    ۴3ص    ۴عالمه البانی سلفی در کتاب سلسله احادیث الصحیحه ج  

می گوید : عقیده به امام مهدی عقیده    3۸باشد مانند کسی که الوهیت خدا را انکار کردند و همچنین در ص 

ی ان متواتر می باشد و ایمان به ان واجب است و    ای ثابت بوده و در روایات رسیده از پیامبر  ) ص ( درباره

 خداوند متعال ما را بر این عقیده بمیراند .  

وأما إنکار المهدی المنتظر فته:  گ   9۷، ص  ۴ها در کتاب خود بنام فتاوى نور على الدرب ج  ابن باز مفتی وهابی

ی آخر الزمان وأنه يمَ  بالکلیة کما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل ألنّ أحاديث خروجه ف 

األرض عدالً وقسطاً کما ملئت ظلماً وجوراً قد تواترت تواتر معنويا وکثرت جداً واستفاضت کما صرح  

والعال  الرابع  القرن  علماء  من  السجستانی  اآلبری  الحسن  أبو  منهم  العلماء  من  جماعة  مة مّبذلك 

یعنی؛ و اما انکار مهدی منتظر به طور کامل    العلم. السفارينی والشوکانی وغیرهم وهو کاإلجماع من أهل  

را که احادیث مربوط به قیام ایشان در آخر  چ،    اند سخنی باطل استمان کردهگ ونه که برخی متاخرین  گ آن

ر شده، بطور معنوی متواتر بوده و  پکند بعد آنکه از ملم و جور ر میپزمان اینکه ایشان زمین را از عدل و داد 

روهی از علماء از جمله: أبو  گ ونه که  گ باشد. هماناست بطوری که به حد استفاضه )سیل آسا( میبسیار زیاد  
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هارم، و عالمة السفارینی و الشوکانی و سایرین که بمنزلة اجماعی  چالحسن اآلبری السجستانی از علمای قرن  

 اند.رود، به آن تصریح کردهشمار می از اهل علم به 

أحاديث المهدی وانه من  فته:  گ (    ۷۸اإلشاعة فی اشراط الساعة ص  )  کتابش  عالمة برزنجی در  همچنین  

یعنی؛ احادیث مربوط به    ومن ولد فاطمة  بلغت حدّ التواتر فال معنى إلنکارها.   )ص(عترة رسول اهلل  

نکار  مهدی و اینکه او از عترت رسول خدا  و از فرزندان حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها( به حد تواتر رسیده و ا

 معنایی ندارد.   چآن هی

کند یا اینکه  که آیا صحت دارد که مهدی منتظر در آینده مهور می  (22۷)رسیده شد پها  از ابن باز مفتی وهابی

یامبرمان حضرت محمّد  معجزات وجود ندارد؟  ما را راهنمایی کنید  پبدعت است با علم به اینکه بعد از وفات 

 فرماید. با تقدیم احترام. که خداوند جزای خیر به شما عطا 

یوندد و زمانش  پاسخ داد: مهدی منتظر صحیح است و مهورش در آخر زمان به وقو  میپونه  گ س او اینپس 

یک خلیفه است،    گنزدیک خروج دجال و نزول حضرت عیسى  و زمان بروز اختالف بین مردم به جهت مر

رابری را بین مردم به مدت هفت سال یا نه سال  شود و او عدل و بکند و با او بیعت میس مهدی خروج میپس 

کند، و احادیث زیادی در این باره وارد شده است. اما  نماید، در این میان عیسى بن مریم  نزول می برقرار می

ایه و اساآ است. یعنی مهدی شیعة صاحب سرداب )زیر  پکنند بی  آن مهدی که رافضه )شیعیان( ادعا می 

ایه و نادرست است. و اما آن مهدی منتظر که  پای بی  ی اساآ بوده بلکه آن خرافهزمین( در نزد اهل علم ب

 و فرزندان فاطمه )رضی اهلل عنها( صحت دارد.  )ص( یامبر  پاحادیث صحیح بیان کرده که او از خاندان 

مکن  ونه مچگ س مهدی شما کیست؟   و پر شما به مهدی ما اعتقاد ندارید گاسوال ما از وهابیت این است که 

یامبر و از فرزندان حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها( باشد و  پاک  پاست که مهدی شما از اهل بیت  و از عترت  

 یش فوت نموده است؟  پیش از هزار سال پحال آنکه آخرین آنها یعنی امام حسن عسکری  

ها را مقارن و هم ردیف  یامبر  و از کسانی باشد که رسول خدا  در حدیث ثقلین آنپر مهدی شما از عترت گو ا 

اک و منزه ساخت پاکی را از آنان دور ساخت و آنها را  پقرآن قرار داده و از اهل بیت  باشد که خداوند رجس و نا

را که  چو نیز از فرزندان حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها( است سجرم باید زنده و از صلب امام عسکری  باشد  

اک از فرزندان فاطمه )سالم اهلل علیها( است. به همین دلیل  پامام عسکری آخرین شخ  از اهل بیت  و عترت  

  )  ( مام حسن عسکری  و دوازدهمین امام از ائمة اطهار  سر اپاند که مهدی منتظر  است که علماء نکر کرده

 است. 

و ما در پاسخ به اثبات وسدت امام زمان ) عج ( از منابع اهل سنت ثابت خواهیم کرد که امام حسن عسکری )  

 
 .23اس  دمتر  پ، 287، ص4 هتو  اور ع ى كش ربل   (227)
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  ( فرزندی دارند به نام صاحب الزمان و محمد المهدی و او همان امام دوازدهم در حدیث داوزده امام می  

  باشد .

 مراجعه بفرمایید (   51سوال  2) جهت توضیحات بیشتر به کتاب ارشاد السائلین ج

 

 ايا علمای اهل سنت به والدت امام مهدی اعتقاد دارند ؟  -60

 

 از علمای اهل سنت به صراحت به وسدت امام زمان ) عج ( اعتراف کردند از جمله :   اری ، بسیاری

می گوید : امام حسن عسکری دو    ۷9الشجره المبارکه فی انساب الطالمیه ص  عالمه فخر رازی در کتاب    -۱

فرزند دختر و دو فرزند پسر دارد ، فرزند پسر اول او صاحب الزمان است و فرزند دوم موسی که در زمان امام  

 فوت کردند . 

  فته: همانا که خروج مهدی  ) گ(   ۵62، ص  2الیواقیت والجواهر، ج   )  ل امام الشعرانی حنفی در کتابش بنام2

نجاه و  پرود و ایشان از فرزندان امام حسن عسکری  و وسدتش در نیمة شعبان سال دویست و  انتظار می     (

  ار خواهد بود و تا زمان حاضر )که گام اجتما  با عیسى بن مریم  باقی و ماند گ نج هجری بوده و ایشان تا هنپ

 باشد.عمر ایشان هفتصد و سه سال می (22۸) نجاه و هشت هجری است(پسال نهصد و 

أبو القاسم محمّد بن الحسن العسکری  فته:  گ   ۵62رقم    ۱۷6، ص  ۴ل ابن خلکان در کتاب وفیات األعیان ج  3

ثانی عشر األئمة على اعتقاد اإلمامیة المعروف بالحجة کانت والدته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة  

اساآ خمس وخمسین ومائتین بر  امام  دوازدهمین  ابوالقاسم محمّد بن حسن عسکری   . یعنی؛ حضرت 

نج  پنجاه و  پمعروف است و وسدت ایشان روز جمعه نیمة شعبان سال دویست و  الحجة اعتقادات امامیه و به  

 هجری بوده است.

ولم يخلّف )اإلمام الحسن العسکری(  فته:  گ  3۱۴، وص  2۵۵ل ابن حجر الهیثمی در کتاب الصواعق: ص  ۴

أبیه خمس سنین وفاة  الحجة وعمره عند  القاسم محمّد  أبی  ولده  یعنی؛  غیر  امام حسن  <.  حضرت 

یشان در  ذاشت و عمر اگ به غیر از ابی القاسم محمد الحجه فرزندی و جانشینی از خود باقی ن  ) ( عسکری  

 نج سال بود. پدرش پزمان وفات 

فته: أبو القاسم محمّد الحجه بن الحسن  گ1103، ص  3 الفصول المهمة جل ابن الصبا  المالکی در کتاب  ۵

 
نجتق و هفيو( اوديهه  پ)  ني سيتش ديفيصي  و   سينة ممتو وتمسي ن وسيهمتئهي  پتچنر اسيخه عابي به ع و ترتج  (228)

 كن م.نجتق و هفو( كصال  ميپ)  ني ستش اهص  و سنة ممتو وتمس ن وتس متئة د ق كه نر ك نجت  و رك به 
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 بدنیا آمد. 2۵۵العسکری در شب نیمة شعبان سال 

در آن سال    فته: و گهل،  260در بخش حوادث سال    2۴۷، ص  ۷ ل ابن األثیر در کتاب الکامل فی التاریخ: ج6

در محمّد  پابو محمد علوی عسکری فوت کردند و ایشان یکی از ائمة اثنى عشر بر اساآ مذهب امامیه است و  

 باشد که به اعتقاد آنها، او همان مهدی منتظر است. می

فته: او همان خلف صالح،  گ        (  دربارة امام مهدی )  363تذکرة الخواص: ص  ل ابن الجوزی در کتاب  ۷

 است. علیهم السالم  حجت، صاحب زمان، القائم منتظر و او آخرین امام از ائمه  

فته: امام حسن عسکری  توسط سم فوت  گ(  206، ص  3 ينابیع المودة جل القندوزی الحنفی در کتاب )۸

نج سال  پدرش  پدر زمان    القاسم محمّد الحجه فرزند و جانشینی نداشت و عمرش   ابو کردند و به غیر از پسر  

 بود. ولی خدای تعالى حکمت را به او عطا فرمود و قائم منتظر نامیده شد.  

و    255انزدهم شعبان سال  پو خبر معلوم نزد محققان قابل اعتماد آن است که والدت قائم  در شب  

 در شهر سامراء بوده است. 

فته: حضرت حسن عسکری   گ(  ۱۱3، ص  ۱9 و ج  ۱62ترجمة    69، ص  6 ل الذهبی در کتاب )تاریخ اإلسالم ج  9

رده شد.  پدر مهدی منتظر رافضه )شیعیان( است در شهر سامراء فوت کرده و در جوار پدرش به خاک س پکه  

نجاه و هشت  پند در سال  خوانسرش محمد ابن الحسن که رافضه )شیعیان( او را القائم الخلف حجت میپو اما  

دید شد و معلوم نگردید که  پس ناپی کرد و س گدرش دو سال زند پنجاه و شش بدنیا آمد و بعد از  پو بقولی  

 ونه فوت کرد. چگ 

 درش زنده مانده است. پسر امام حسن عسکری  است که بدنیا آمده و بعد از  پمهدی   امام  ردید که  گأوسً: ثابت  

ایشان یافت نشده و کسی هم نتوانسته ثابت کند که او مرده است، به همین دلیل  دلیلی بر فوت    چثانیاً: هی

 ونه فوت کرد(     چگ ردید که گ فته: )معلوم نگ است که نهبی 

فته: ابوالقاسم محمّد  گ ، فصل سوم( بعد از نکر اسماء ائمه   20۸ابن حجر در کتاب )الصواعق ص  همچنین  و  

ل بود لیکن خدای تعالى حکمت را به ایشان عطا فرمود و قائم  نج ساپدرش  پالحجه که عمرش زمان وفات  

غایب شد و معلوم نیست که به کجا رفته    ها  دید شد و از نظرپویند ایشان در مدینه ناگمنتظر نامیده شد و می

 است. 

أبو القاسم المهدی   فته:  گ  ۴۸0ل ابن طلحه الشافعی در کتاب مطالب الساول در باب مناقب آل الرسول ص  ۱0

همان محمّد بن الحسن العسکری  بن علی الهادی بن محمّد الجواد ابن علی الرضا بن موسى الکاظم  

المرتضى أمیر  بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن علی زين العابدين بن الحسین الزکی بن علی  

و رحمت خدا و برکات اوست.     المؤمنین ابن أبی طالب است و او مهدی الحجه الخلف الصالح المنتظر

ای از روایات صحیح وارده در رابطه با مهدی  را نکر کرد که از طریق أبی داود و الترمذی و  س مجموعهپس 
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های منکران غیبت و طول عمر و نظایر  هفت گمسلم و البخاری و سایرین رسیده است و بعضی از اعتراضات و  

اسخ برخی منکران روایات که معتقدند این روایتها بر  پاه در  گ اسخ داده و آنپآن را نکر کرده و به همة آنها  

حضرت مهدی را توصیف فرمود و    )ص(فته: وقتی رسول خدا  گ وجود محمّد بن الحسن عسکری  دسلت ندارد  

ما همة صفات و عالمات را در حضرت محمد بن حسن العسکری یافتیم و  نام و نسب ایشان را نکر نمود و  

 دانستیم که ایشان همان مهدی  است. 

الفتوحات المکیه ج۱۱ اعلم أيدنا اهلل أن هلل خلیفة يخرج وقد  فته:  گ  33۷، ص  3 ل ابن عربی در کتاب 

يوم واحد طول اهلل ذلك الیوم   امتَت األرض جوراً وظلماً فیملؤها قسطاً وعدالً لو لم يبق من الدنیا إال

حتى يلى هذا الخلیفة من عترة رسول اهلل  من ولد فاطمة يواطو اسمه اسم رسول اهلل  جده الحسین 

بن علی بن أبی طالب يبايع بین الرکن والمقام يشبه رسول اهلل فی خلقه أجلى الجبهة أقنى األنف 

فی الرعیة ويفصل فی القضیة يأتیه الرجل    أسعد الناس به أهل الکوفة يقسم المال بالسوية ويعدل

فیقول له يا مهدی أعطنی وبین يديه المال فیحثى له فی ثوبه ما استطاع   إلى أن قال   : يرفع 

رونه من  لما  االجتهاد  أهل  العلماء  مقلدة  أعداؤه  الخالص،  الدين  إال  يبقى  فال  األرض  المذاهب من 

کرها تحت حکمه  خوفاً من سیفه وسطوته ورغبة فیما    الحکم بخالف ما ذهبت إلیه أئمتهم فیدخلون

لديه، يفرح به عامة المسلمین أکثر من خواصهم، يبايعه العارفون باهلل من أهل الحقائق، ثم ذکر نزول  

 .(229) عیسى بن مريم  وصالته خلف اإلمام المهدی    إلى أن قال   : هو السید المهدی من آل أحمد

ر  پکند که زمین از ملم و جور  ای دارد و زمانی خروج میخداوند ما را تایید فرمود که خلیفهیعنی؛ بدان که  

ر یک روز از عُمر دنیا باقی مانده  گنماید، حتى ا را سرشار از عدل و قسط می  نشده باشد و با خروجش زمی 

ای که از فرزندان  ند، خلیفهسازد تا این خلیفه از عترت رسول خدا  مهور ک باشد خداوند آن روز را طوسنی می

فاطمه )سالم اهلل علیها( و نامش هم ردیف نام رسول خدا  و جدش حضرت حسین بن علی بن ابیطالب است  

 
ب ن م كه نسيههتج ت تاهاتر و ز ا كم ن، ا  كصي ي  م ق نر كهتب ) هوحتت  و  ل بت تتسي  دي    ميگ مؤش  مي (229)

ان ي ق كيه با كميتميو كئمية كمنى عفيييا  نالشيو نكرن. شيبك باكج ك نايه  گ هيتج مهمي كز  و حيبا  كنني  و مقرعامي  پتچي ما يه( رك  

تيتش   عالمية    522، ص2ما يه رك كز كهيتب كش وكليو و كشجوكها  حق قيو  ديييايتر ديييون. عييترتي كز صيييتحيو كهيتب  هوحيتت  

سا كمتي عسااج  پكن م. كو ب   كز ك ناه ذكا امون كه كمتي مه ج  همت كشف اكاي، كه  اي كز كعالي لاو نهم هجاج كسو ذكا مي

حتت كشماي هاك ذكا كانل  متا ، ك ن عيترت ديي د محي كش  ن نر كشفهو كسييو و كو تت روز كدهمتع بت ع سييى بن ما م  بتلي مي

ب ا( كسيو... و كو كز عهات  رسيوش ت ك  و كز  ازا كو  تطمه بونق و  تطمه د   كو و پب كا   تاو  مه ج حهمي )و كدهنتب ات

سيا  پسيا كمتي ع ي كشاضيت  پسيا كمتي ع ي كشنقي پ رش حريات كمتي حسين عسيااج  پمتنر حسي ن بن ع ي بن كبي طتشو  كسيو، و 

سا كمتي ع ي بن كبي پسا كمتي كشحس ن پسا كمتي ز ن كش تب  ن ع ي پسا كمتي محم  بتلا  پا كمتي د فا صتنق سپكمتي موسى كتظم 

 كا ، }ونات هلل ونات نش ه ركد وو{.طتشو  كسو...  اهت ك ن مقرع رك كه با كمتمو كئمة كمنى عفا  نالشو نكرن رك حبا كانق
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یشانی زیبا و نورانی و بینی برآمده  پیرد و او در خلقتش شبیه رسول خدا  با  گو بین رکن و مقام بیعت می 

کند  آورترین شخ  خواهد بود، ثروت را با مساوات تقسیم می   است، او برای مردم کوفه مبارک ترین و سعادت

وید ای مهدی  گ آید و بر مردی که به نزد او می گنماید. اکند و در قضایا قضاوت میو عادسنه با مردم رفتار می

های آن شخ  را تا آن حد که جا دارد از مال و  و مهدی از مالی که در اختیار دارد، لباآ   ،   به من عطا کن 

ماند. باقی نمی   دینی      الدارد و جز دین خفت: و مذاهب را از زمین بر می گکند. تا آنجا که  ر می پروتش  ث

یزی است که  چبینند حکمش بر خالف آن  کردند وقتی که میدشمنانش که از علمای اهل اجتهاد، تقیلد می

ن و  ارآ از شمشیر و سطلة ایشه بخاطر تچ یرند  گرغبتی تحت حکمش قرار می اند با بیفتهگیشوایان شان  پ

شوند. اهل  ه که ایشان در اختیار دارد. عامة مسلمانان بیشتر از خواص آنها از او شاد میچ ه برای رغبت به آنچ

س نزول حضرت عیسى بن مریم  را  پکنند. س حقایق )حقیقت طلبان( و عارفان به خدای تعالى با او بیعت می

 وری از آل احمد  است.وید: او سید و سرگکند و می نکر می

درش فوت کرد در حالی که  پفته: مهدی  در سامراء بدنیا آمد و گ  ۸0، ص 6 ل الزرکلی در کتاب األعالم: ج۱2

 نج سال داشت.پاو 

: محمد المهدی ابن حسن عسکری، ابن علی  فتهگ   ۵۴ل سمرقندی در کتابش بنام تحفه الطالب ص  ۱3

هادی، ابن محمد جواد، ابن علی الرضا، ابن موسى کاظم، ابن جعفر صادق، ابن محمّد باقر، ابن زين 

و همان  ا العابدين، ابن الحسین ابن علی ابن ابیطالب )رضی اهلل عنهم ورحمت اهلل علیهم اجمعین(  

اش  نج به دنیا آمد و کنیهپنجاه و  پمه شعبان سال دویست و  دوازدهمین امام از ائمه است و روز جمعه نی

القائم و المنتظر و صاحب الزمان و مشهورترین آنها المهدی و   القابش الحجه و الخلف الصالح و  ابوالقاسم و 

با    ،   اوصافش یشانی زیبا و نورانی است و زمانی که  پهره و موهایی زیبا و بینی برآمده  چاو جوانی میان قد 

 نج سال بود. پفوت کرد عمرش  درش پ

 . ۱99، ص ۴ ل المسعودی در مروج الذهب ج۱۴

 . 3۵3، ص ۱ ل القرمانی در أخبار الدول: ج۱۵

 . 232، ص ۱ ل ابن الوردی در کتاب تاریخ خود: ج۱6

 . ۱۷0، ص  2 الجنان: ج ة ل الیافعی در مرآ۱۷

 . 26۵، ص 3 ل عبد الحی الحنبلی در شذرات الذهب فی أخبار من نهب: ج۱۸

 . ۴۵ ، ص2ل أبو الفداء در کتاب تاریخ خود: ج ۱9

 . ۵2۱ل الکنجی الشافعی در کتاب البیان فی أخبار صاحب الزمان: ص 20

 .  117األئمة االنثى عشر: ص  ل ابن طولون حنفی در کتابش 2۱

 .347أحمد بن عنبة: ص  نوشتة   عمدة الطالب فی نسب آل أبی طالب ل در کتاب 22
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 . ۷0، ص ۱2 بالوفیات نوشتة الصفدی: جل الوافی 23

و افراد  سمط النجوم العوالی فی أنباء األوائل والتوالی،  ل عبدالملک الشافعی العاصمی المکی در کتاب  2۴

 ری. گ بسیار دی

اند برای قانع شدن به وجود ایشان  آیا این روایات و شواهد و اقوالی که علمای مسلمانان از اهل سنت نکر کرده

و وسدتش کافی نیست؟  آیا عاقالنه است که رسول خدا  به امت اسالمی بشارت مهدی منتظر را بدهد که  

ه کسی است  چ یست و فرزند  چکند و برای ما معلوم نکند که او کیست و صفاتش  ر از عدل و داد میپزمین را  

یامبر  نام او و پدرش را نکر کرده و اینکه او از اهل بیت و  پشده که  ر ثابت  گو آیا او زنده است یا نه؟  و ا 

عترتش  و ازفرزندان حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها( و او خاتم ائمه و صاحب الزمان و حجت خدا بر خلق و  

م  است و حضرت عیسی بن مری  ) ( سر امام عسکری  پو    )  ( خلیفة خدا و القائم منتظر، و او فرزند امام حسین  

پشت سر او نماز می خواند ، با دانستن همه این موارد ، چرا و چگونه می گویید که او خرافه ای بی پایه است  

 ؟     

  ۵۱سوال    2) برای توضیحات بیشتر به کتاب ارشاد السائلین الی حق المبین )) سید محمد موسوی ((  ج 

 مراجعه فرمایید ( 

 

 سر امام زمان نماز خواهد خواند ؟   ايا صحیح است که حضرت عیسی ) ع ( پشت -61

 

بسیاری از علمای اهل سنت به این حقیقت اعتراف کردند که حضرت عیسی )   ( پشت سر امام  پاسخ : اری .  

 زمان )   ( نماز خواهند خواند از جمله :  

المه قد تواترت االخبار بان المهدی من هذه امی گوید :  262ص  ۵ابن حجر در کتاب فتح الباری ج  -۱

از این امت است و عیسی    )   (     اخبار متواتر رسیده که مهدی  و ان عیسی ابن مريم ينزل و يصلی خلفه ، 

 از اسمان می اید و پشت سر او نماز خواهند خواند . 

در پاسخ به منکرین نماز عیسی )   ( پشت سر امام    ۱6۷ص    2عالمه سیوطی در کتاب الحاوی للفتاوی ج  -2

زمان می گوید :  نماز حضرت عیسی )   ( پشت سر امام مهدی ثابت است در چند حدیث صحیح که از رسول  

 خدا نقل شده است .  

باخبار    هته فی عده احاديث صحیح عیسی ) ع (  خلف المهدی ثاب  صاله   هذا من اعجب العجب فان 

 رسول اهلل الصادق المصدق الذی ال يخلف خبره . 

از ابوسعید خدری نقل می کند که رسول اهلل ) ص (    266ص    ۱۴متقی هندی در کتاب کنز العمال ج    -3

از ما می باشد کسی که حضرت عیسی پشت سر او نماز  .    منا الذی يصلی خلفه عیسی بن مريم  فرمودند :  
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 خواند .   می

المهدی أوالً يظهر من الحرمین الشريفین ثم  فته: گ  ۱۱0شیخ الهروی در کتابش بنام الفقه األکبر ص  -۴

ينزل عیسى بن مريم من السماء فیلتقى بالمهدی وقد اقیمت الصالة فیشر المهدی لعیسى بالتقدم 

أولى بأن تکون اإلمام ف الصالة لك وأنت  اقیمت  إنما  المقام فیقتدى  فیمتنع عیسى ويقول  ی هذا 

. یعنی؛ مهدی در آغاز از دو حرم شریف )یعنی مسجد النبی  در مدینه و بیت الحرام در  عیسى بالمهدی  

کند و وقتی نماز اقامه  کند و با مهدی مالقات میس عیسى بن مریم از آسمان نزول میپکند س مکه( مهور می

ا  پوید همانا که نماز فقط برای شما به گد و عیسى میکند تا پیش نماز شوشود مهدی به عیسى اشاره میمی

شده و تو شایسته تر هستی که امام و پیش نماز باشی و در اینجاست که عیسى در نماز به مهدی  اقتداء  

 کند. می

 

 

 

 

 

 ايمان آورد و اسالم را يارى نمود؟  ) ص ( آيا ابو طالب به پیامبر  - 62

  
 ا پاسخ ا 

 ) ص (یاور و حامى اسلالم و رسلول خدا   بریم که ابوطالب اولینمىخوانیم پىهنگامى که تاریخ صلحیح را مى

 باشد . مى بوده و از مامنان و یکتاپرستان

 :به شما عرضه خواهیم کرد  را اقوال علماء و مارخین از علماى برادران اهل سنت ،ما در این پاسخ مختصر ، 

لقب او  : ابو طالب و سلیّد البطحاء و   نام او : عبد مناف پسلر عبدالمطلب بن هاشلم بن عبد مناف بن قصلى . 

 .    البلد  شیخ قریش و رئیس مکه و بیضة

 . اسلت و به کینه ابو طالب شلهرت یافت  گفته اسلت : اسلم او عبد مناف  ۱۱۵ص    ۴ابن حجر در ااإلصلابها ج    

شلوال در سلال دهم نبوت فوت کرد . او   اسلت . و در نیمه ماه   ) ص (سلال قبل از وسدت پیامبر    3۵وسدت او  

 قریش بود .  بعد از عبدالمطلب رئیس و سید 

که قوم او در هیچ امرى هرگز بر او پیشللى  نکر کرده اسللت  :  209ص    ۱احمد بن حنبل در مسللند خود ج  

حال   در آغاز دعوت خود در   ) ص (تى که عفیف الکندى دید که رسلول خدا وق گرفتند . به همین جهتنمى

مانیم تا عبّاآ به او گفت : منتظر مى  پرسللید، لذا   ) ص (نماز خواندن اسللت . از عبّاآ درباره رسللالت پیامبر

  . )   ( ابوطالب   کند یعنىببینیم که شیخ چه مى

گردیلد و حضلللرت را بر همله      ) ص (متولى کفلاللت پیلامبر  ()    ، ابو طلاللب    )   (بعلد از وفلات عبلدالمطللب  

از امور جاهلیت   داد وغذایش را خاص قرار مى  ،دوست داشت   داد و او را شدیدآفرزندانش اولویت و برترى مى
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براى آن حضلرت همچون مادرى    حضلرت هراسلان بود و وقتى که با فاطمه بنت اسلد ازدواج کرد فاطمه  بر آن

 داد . فضیلت و برترى مى شان را بر همه فرزندانشمهربان بود و ای

بنت اسللد( مادر من اسللت، پروردگارا مادرم را بیامرز.   فرمود : او )فاطمه  ) ص (به همین جهت رسللول خدا  

 پیچید .  پیامبر  او را تلقین نمود و در قبرش دراز کشید و او را در پیراهنش وقتى که او در گذشت،

ولى در این پاسللخگویى سللریع، مجالى براى   بسللیارى در باره زندگى ابو طالب  وجود داردرحال حقایق  ه  به

کنیم و مى  بعضلى از موضلع گیریهاى او که دسلت بر اسلالم و ایمان او دارد اشلاره  ولى به ،نکر همه آنها نیسلت  

 خداوند متعال بودند . و به اعتقاد ما از اولیایاینکه او در حالى از دنیا رفت که مسلمانى یکتاپرست بود 

)   ( را در ازدواج پیلامبر ) ص ( بلا   خطبله ابوطلا للب  ۷0ص    ۱۴ابن ابی حلدیلد در شلللرح نهج البالغله ج    ۱

الحمد اللّه الذى جعلنا من ذرّية إبراهیم و :   ند فرمودحضلللرت خدیجه علیهما السلللالم را نکر کردن که  

و جعلن ا الحکّ ام على الن اس، ثمّ أنّ محمّ د بن   حرام آ و بیت آ محجوب آ،  زرع إس  م اعی ل، و جع ل لن ا بل دآ

   ...الخ   من ال يوازن ب ه فتىً من قريش إلّ ا رجّح علی ه برّآ و فض  ال و حزم آ و رأي آ و نبال  عب داللّ ه أخى

سلرزمین حرام و خانه محجوب    کنم که ما را از نسلل ابراهیم و کشلت اسلماعیل قرار داد،یعنى: خدا را شلکر مى

اینکه محمد پس برادرم عبداللّه کسلى اسلت که هر  سلپس ،  داد و ما را حاکم بر مردم قرار دادرا براى ما قرار  

او را بر آن جوان در پاکى و نیکویى للل فضیلت للل صبر و دقت للل عقل   جوانى از قریش را با او مقایسه کنیم

  .   ) ص (اش در ازدواج پیامبر جوید ..... تا آخرخطبهتیز هوشى برترى مى واندیشه وهوشیارى و

بوده و بله خلداى   )   (حنیف ابراهیم    بر دین  )   (پس این خطبله عظیم بر این دسللت دارد کله ابو طلاللب  

ندارد   کرد و برآن عقیده بود که کسلى وجوددفا  مى  ) ص ( از پیامبر  عزّوجلّ و کعبه مقدآ اعتقاد داشلت و

 تر و نیکوتر باشد .تر و پاکو عاقل  أفضل  ) ص ( حضرت محمّد  که از

اعتراض     ) ص (ابولهلب بر کالم پیلامبر   نکر کرده اسلللت کله  3۱9ص   3ابن أثیر در البلدایلة و النهلایلة ج    - 2

ود : سللپس فرم    هاباش اى کور یک چشللمى، تو را چه به این حرف پس ابوطالب به او گفت : سللاکت ،کرد  

فتکلم بما تحب و بّل   جایش بلند نشلود . پس همگى نشلسلتند، آنگاه به پیامبر گفت : قم یا سلیّدى کسلى از

خیز و از آنچه که دوسلت دارى سلخن بگو و  صلاد  المصلد  یعنى: اى سلیّد و سلرورم برالرسلالة ربّک فانّک  

 راستگوى تصدیق شده هستى. رسالت پروردگارت را ابال  کن که تو

به پدرش ابوطالب خبر داد که او   )   (کرده که وقتى على   روایت  2۴۷ص    ۱بن هشلام در سلیره خود ج  ا   -3

همراه پسلر  خوانده اسلت، ابوطالب به آن حضلرت فرمود : الزم ابن عمک یعنى: مالزم و نماز   ) ص (  با پیامبر

)   ( ابوطالب وقتى که دید على  گفته اسلت،  3۴۱ص    ۱ابن اثیر در أُسلد الغابة ج  همچنین   عمویت باش.ا و

است به پسرش جعفر فرمود : در   ) ص (  سمت راست پیامبر  در  )   (  خوانند و علىنماز مى  ) ص (و پیامبر  

 )   ( على  بخوان و در سللمت چپ او نماز بگذار، به همین جهت اسللالم آوردن جعفر بعد از  کنار پیامبر نماز

 بوده است. 

چونکله آنهلا خود بله خود و بطور صلللریح بر ایملان ابوطلاللب  یلاج بله شلللرح و بیلان نلدارداین اخبلار و روایلات احت

 دسلت دارند .   ) ص ( واعتقادش به پیامبر واسالم
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اسلت که او در مدح پیامبر  سلروده اسلت از  کند اشلعارىاز امورى که بر اسلالم و ایمان ابوطالب دسلت مى   -۴

لیعلم خیار  روایت کرده اسلت :    623ص    2على الصلحیحین در ج    صلاحب مسلتدرک  جمله از آنها : آنچه که

  ) ص (یعنى: بهترین مردم بلداننلد کله محمّلد  ،    نبى کموس  ى أو المس  یح ابن مريم  الن اس أنّ محمّ دآ

فکلّ بأمر اللّه يهدى    أتانا بهدى مثل الذى أتیا به  ابن مریم.مسللیح  پیامبرى اسللت همچون موسللى و یا

پس هر کدام از  هدایتى به سوى ما آمد مثل آن چیزى که آن دو )پیامبر( با آن آمدند لللیعنى: او با   لمعصم

  کنند. آنها به امر خدا به سوى راه نجات هدایت مى

اسلت : اگر خصلوصلیت نبوت و راز آن   از ابن یحیى روایت کرده که گفته  ۱06ص    ۱ابن سلعد در طبقات  ج  

 کرد . ئیس قریش است، برادر زاده جوانش را اینگونه مدح نمىشیخ و ر نبود هرگز کسى همچون ابوطالب که

قریش ایسللتاد و آنها را به مبارزه    نکر کرد که ابوطالب در مقابل همه رؤسللاى  202ص    ۱ابن سللعد در ج    

اقدام کند و فرمود   ) ص (چنانچه یکى از آنان بخواهد به کشلتن پیامبر    طلبید و آنها را به کشلتن تهدید کرد،

که اگر او را بکشلید یکى   ه لو قتلتموه ما أبقیت منکم أحدآ حتى نتفانى نحن و أنتم یعنى: بخدا سلوگند،اللّ  : و

همه   )   (شلویم.ا با این گفته حضلرت ابوطالب   گذارم تا اینکه همه ما و شلما فنا و نابوداز شلما را باقى نمى

 ابوجهل از همه آنها شدیدتر بود . شکست و قوم شکست خوردند 

ص    ۱صلاحب االسلیرة الحلبیةا در جلد   یکى دیگر از دسیل مسللمانى و ایمان ابو طالب چیزیسلت که   -  ۵

کرد،  مى  تا آخرین لحظه حیات خود دفا   ) ص (  از اسالم و پیامبر )   (  ابوطالب    نکر کرده و گفت که  3۵۱

أوص یکم به محمد خیرآ فننّه األمین فرمود :   لذا در واپسللین لحظات حیاتش و با آخرین رمق و توان خود

ال يس لك أحد س بیله إلّا رش د  و ال يهتدى بهديه إلّا س عد ، و لو   فى قريش و الص ادق فى العرب و إنّه

دعوته    بقیة لکففت عنه الهزاهز و رفعت عنه الدواهى. إنّ محمّدآ هو الص ادق فأجیبوا  کان فى العمر

نیکى کردن و خیر خواهى   ایعنى: شلما را به  لکم على الدهر. و اجتمعوا على نص رته فننّه أش رف الباقى  

صلاد  و راسلتگویى عرب اسلت و کسلى در راه او سلیر   کنم که او امین قوم قریش وحضلرت محمد سلفارش مى

یابد مگر اینکه به سلعادت برسلد و اگر و کسلى به راهنمایى او هدایت نمى  یابد کند مگر اینکه هدایت مىنمى

دور    ها و حوادث تلخ از اوکردم و مصللیبتها را از او دفع مىها و فتنهماند همانا که آشللوبمى  عمر من باقى

و براى یارى او جمع   کردم براسلتى که محمد راسلتگو و در کالم خود صلاد  اسلت پس او را اجابت کنید مى

 بود.ا شوید که آن براى شما شرفى ماندگار بر صفحه روزگار خواهد 

) ص  وقتى ابوطالب را حمل کردند پیامبر   نکر کرده که  ۷6ص    ۱۴در شرح نهج البالغة ج  ابن ابى الحدید هم  

 جزيت خیرا فلقد ربّیت و کفلت ص غیرآ و نص رت و آزرت کبیرآ : وص لتك رحم يا عمبه او فرمود    (

  تو صللله رحم دارم. خدا جزاى خیر به تو بدهد پس براسللتى که تو مرا در خردسللالى  ایعنى: اى عمو، من با

او را تا    ) ص (پیامبر   پرورش دادى و کفالت مرا پذیرفتى و در بزرگسلالى یارى و پشلتیبانى کردى.ا سلپس

أما واللّه الس تغفرنّ لك و ألُش فّعن فیك ش فاعة   حفره قبرش بدرقه کرد و باسى سلر او ایسلتاد و فرمود  :

شلوم و شلفاعت تو را ى شلفیع تو مىکنم و طورمن براى تو طورى اسلتغفار مى یعنى: اما  يعجب لها الثقالن

ص    ۱3در ج    ثقالن )جن و انس( از آن در حیرت و شللگفتى خواهند ماند.ا این روایت را بغدادى  کنم کهمى

اند. آیا الجوزى در اتذکرة الخواصا نکر کرده و ابن  ۸۷ص    ۱و ابن عسلللاکر در الخصلللائ  الکبرى ج    ۱9۸
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شلفاعت کند؟ حال آنکه خداى تعالى به او امر کرد که با   براى انسلانى کافر ) ص (عاقالنه اسلت که رسلول خدا 

یعنى: )حضلرت  » (29: أَشِ دَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ )الفتح / سلرسلخت باشلد و فرمود    کفار شلدید و

فق و مهربانند.ا با یکدیگر بسلیار مشل  محمد اصا و یاران و همراهانش( به کافران بسلیار قوى دل و سلخت و

گوید  گوید و هرچه مىبقول صریح قرآن ااز هواى نفس سخن نمى  که   ) ص (پس چگونه ممکن است پیامبر  

 بنماید؟ شودا با کتاب خدا مخالفت کند و براى کفار شفاعتالهى است که به او مى وحى

 یانگر کینه آنها نسلبت به على ابن ابیب  کافر از دنیا رفته اسلت و این  )   ( اند که ابو طالبها گفتهزیرا ناصلبى

 است .  )   (طالب 

لب نکر کردن همه باطل   بودن ابوطا  ها آن را در باره کافرگویم که اخبار و روایاتى که ناصلللبىو در پایان مى

اینجا مجالى    اند همگى از دروغگویان و فریبکاران هسلتند درحدیث آوردهابوطالب  هسلتند و کسلانى که از کفر

بدهیم، اما حدیث الضحضاح را از صحیح بخارى نکر   ت که همه این روایات را را نکر کنیم و به آنها پاسخنیس

شلده که    نقل  ) ص (  ایعنى: از پیامبر  عن النّبى أنّ أبا طالب  فى ض حض اح من الناراو گفت :    کنیم،مى

دیث را از سلفیان الثورى و عبد ح اى( از آتش جهنم اسلت.ا اینفرمود ابوطالب در ضلحضلاح )برکه یا دریاچه

 اند، که همگى آنها از دروغگویان و فریبکاران هسللتند و بسللیارى ازکرده  الملک ابن عمیر و الدراوردى روایت

و   660و ص    ۱69ص    2اسعتدال ج    اند از جمله آنها : الذهبى اسللت که در میزانعلماء آنها را تضللعیف کرده

از طرفى دیگر این روایت بخارى مخالف روایاتى اسلت که قبالً آنها را   اسلت.در این مورد سلخن گفته    63۴ص  

الَّذِينَ  در قرآن کریم فرمود:    ایم و با آیات قرآن کریم هم در تعارض هسلللتند . چونکه خداى تعالىکرده  نکر

ى عَلَیْهِمْ هُمْ مِنْ عَ ذَابِهَ ا کَ ذَلِ كَ نَْجزِى کُ لَّ کَفُورٍ  فَیَمُوتُوا وَ ال يَُخفَّفُ عَنْ  کَفَرُوا لَهُمْ نَ ارُ جَهَنَّمَ لَ ا يُقْض  َ

رود تا   ایعنى: و آنانى که کافر شللدند عذاب ایشللان آتش دوزخ اسللت که نه حکم مرگ بر آنان  (36)فاطر/  

 کنیم.ا کیفر مى بمیرند و نه از عذابش کاسته شود )تا آسوده شوند( هر کافر لجوجى را اینگونه

مخالفت کند و براى کفار اسللتغفار کند؟ ابدآ و هرگز .   بر  با ن  صللریح قرآنپس آیا معقول اسللت که پیام

اسلت که به او  گوید وحى الهىگوید و هرچه مىبر گفته قرآن از هواى نفس سلخن نمى چونکه آن حضلرت بنا

 شود . وحى مى

  

 

ستتتلهآتان           ض    دا د    ) ص (: إُا قتا  ا آهت ى     ِرو د  ) ص (اوتا  صتتتاد   _  63
ان ضهنتأ  يكن : هرگتاه اوتا  وهت ى )عك( قهتا  ىنت  ضت      دا د   ستتتلهآتان        ي تتتا  ا نتل

 طلب .ىن    از ورد  د هل   ضرهان يآ و 
را ترك گفته و به حکم آل داود حکم  ) ص (  خدا  )عج( ش ریعت جد خود یعنی رس ول  پرس  ت آیا امام مهدی 

 کند؟ می

) يتا دا  د ا يتا ا قرانی خ داون د متع ال حض   را داوود ) ع ( را خلیف ه خود قرار دادن د و فرمودن د ت  در ای ا
و در روایاا ص حیح اهل س نت ، امام مهدی ) جكلناک خلهف  ِ  ا عض ِا    ضهَ ا نان ضا  ّ ( 
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  510ص   4ج   ع ( خلیفه هس تند مانند حض را داوود ) ع ( همانطور که عةمه نیش اپوری در کتاب المس تدرک
   ِاي  خلهف  ا ل  ا آه ى ای پیامبر اس ةم نقل می کند که فرمودند تهر وقت امام را دیدید با او بیعت کنید ت 

واقعیتی  کند بر اس  اس علم خود ووقتی که  هور می خلیفه ی خداوند اس  ت وامام مهدی  )عج(   بنابراین  "
پرده و آش کار اس ت و این ای در مقابل او بی ییرا واقعیت  اهری و باطنی هر چیزی ،کند  بیند حکم میکه می

   حضرا است . خصایص آن
مهدی  )عج( با ش ریعت و دین جدیدی آمده و س نت و ش ریعت    مقص ود ای این روایت این نیس ت که امامپس  

ن س  نت جدش  ان رس  ول الله ) ص ( را احیا می کند و مانند حض  را  ، بلکه ایش  اکند  رها می  را ) ص (پیامبر  
 داوود ) ع ( بر اساس واقع حکم می کنند .

   21 سوال    1 ج ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 
 

 آيا  مرد اوا   جك )عك( هآ ر   ِرزي اي  داعد؟ _ 64

  
به خود حض را امام )عج( و ش رایط یندگی    روایاا موجود ای ایدواج امام )عج( س خنی نگفته اس ت و این مس  له

حضرا   ای جانبی و مختص به خود حضرا امام )عج( است و خوداین مس له  گردد  چرا کهآن حضرا بر می
گاه ما در آینده در کتابی که مختص به بحث درباره امام مهدی )عج( خواهد بود بعض  ی ای تر اس  ت  و  به آن آ

ه   س خن به میان آورده یکر خواهیم کرد و به آنها پاس خ خواهیم گفت، انش اء  اخباری که ای ایدواج امام )عج( الل 
 تعالی .  

 22سوال   1  ج ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 
 غدير- 18بخش 

در  ريغد  عتیب در قرآن اش اره ای به واقعه عظیم غدير نش ده اس ت وچراچرا   _  65

 در قرآن ذکر شده اند ؟  امبریعصر پ یعتهایتمام  ب   نکهيبا ااست   امدهیقرآن ن

  ،  230ابال  آیه    برای مثال  ند .نازل شده ا  بارهغدیر در قرآن نکر شده است و آیات متعددی در این واقعه  اصل  

 : د یگو یم نیچن هیآ نیشان نزول ا انیخود ، در ب تفسیر در  یوطیس  نیجالل الد که 

 
ن   -  230

ک
ا أ ل  مر لِّ ولک بر س  ک ا الرَّ هر یُّ

ر
ا أ هر یر نَّ اللَّ اسذ لذ نر النَّ كر مذ مک ص  ذ ع  هک یر اللَّ هک ور تر الر تر رذس  ر غ  لَّ ا بر مر ل  فر عر ف  م  تر ن  لر لذ كر ور بِّ ن  رر كر مذ ی  لر  لذ

لر الر زذ
ینر ) رذ افذ کر مر ال  و  قر ي ال  دذ ه   (مائدا67یر
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   231. السالم نازل شده است هیعل یحضرت عل شأن درخم  ریدر روز غد  هیآ نیا

 گفته است : ینقل کرده اند که و یخدر د یسع یو ابن عساکر از اب هیو ابن مردو 232حاتم یابن اب نیهمچن

: ما در زمان  رسلول  فت  و یا در جای دیگر از صلحابی رسلول خدا )ص(  ابن مسلعود  نقل می کند که او می گ

 خدا )ص(  این آیه را بدین  صورت   می خواندیم : 

  -که علی بن ابی طالب بر مومنان وسیت دارد  –ای رسلول خدا ،آنچه که از جانب خدا بر تو نازل شلده اسلت 

 233ابال  کن .

 

خاب و آن را بر خود انت نیو جانشللل  فهیالسلللالم را به عنوان خل  هیمامنان عل  ریبعد از آن که رسلللول خدا ام

  کی را تبر د یمنصلب جد  نیکرده و ا عتیبا آن حضلرت ب  کىی کىیهمگان اعالم کرد، به مردم دسلتور داد که  

 234. پس از این اتفا   آیه  مبارکه  اکمال  نازل شد .  ند یبگو

. خطیب بغدادی در تاریخ خود روایت می  در کتب اهل سلنت وارد شلده اسلت واقعه با  سلندی صلحیح این 

 کند :

ثواب روزه شصت ماه براى   ردینقل شده است که گفت: کسى که روز هجدهم نى حجه را روزه بگ   رهیاز ابوهر

و آله دست على را گرفت    هیخم است، روزى که رسول خدا صلى اهلل عل  ریروز، روز غد   نیشود، اوى نوشته مى

کس من موسى او هسللتم على   رمود: هگفتند: چرا اى رسللول خدا. فر  سللتم؟یمن رهبر مامنان ن ایو فرمود: آ

 موسى او است.

 
  هایأ   ای  ت   ةی  آله ذه ا   نزل تق ال ت  یالخ در   دی  س   ع یو لبن عس   اکر ، عن أب هی  ح اتم و لبن مردو یأخرج لبن أب و - 231

، درالمنثور ، س وره مائده ،   یوطیس   طالب. یبن أب  یعل  یخم ، ف  ریغد  ومی، علی رس ول الله  من ربك كیالرس ول بلل ما أنزل لل
 298ص 2جلد 

ک أهل العلم الکبار أهل التفس یر ، تفس یر ابن ابی حاتم ای تفاس یر معتبر می باش د ، ابن تیمیه در خص وص اعتبار آن می نویس د ت   - 232
د ، وابن أبي حاتم ، وابن المن ذر ، وأمث الهم ، لم یذکروا الموض   وعاا   . وقال عن الطبري وابن أبي حاتم و  ابن المن ذر مث ل الطبري ، وبقي  بن مخل  

نة للمنقوالا التي یعتمد علیها في التفسیر  و ذین لهم في اْلسةم لسان صدق ، وتفاسیرهم متضم    179ص  7.منهاج السنه  ج  جماعة ت ک ال 
سک   - 233 ا الرَّ یهر

ر
ا أ سلم }یر هذ ور ی  لر ول الله صلی الله عر سک أ علی عهد رر رر ق  ا نر نَّ ت کک الر

ر
ود ق عک س  ن مر ن اب  ه عر ی  ور در ن مر  أخرج اب  ك من ور ی  لر ا أنزل لذ ول بلل مر

اس{ مك من النَّ صذ ع  الله یر ته ور الر ا بلغت رسر مر ن لم تفعل فر لذ ینر }ور ؤمنذ مک ن علیا مولی ال 
ر
بك{ أ  . همان رر

رَّ   - 234 طک نذ اض  
مر ا فر ینب مر دذ ةر س   ذ

مک اْل  کک یتک لر ض ذ رر ي ور تذ مر ع  م  نذ کک ی  لر تک عر م  مر ت 
ر
أ م  ور کک ینر م  دذ کک تک لر ل  مر ک 

ر
مر أ و  یر هر ال  نَّ اللَّ إذ

مل فر
ث  ذ فل ْلذ انذ

جر تر رر مک ی  ةل غر ص ر مر خ  ي مر  فذ
یم  ) حذ ور  رر فک  (3المائدا /  غر
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نازل   هیآ  نیسلپس ا ،یاى پسلر ابوطالب، تو اکنون موسى من و موسى هر مسللمان  کیتبر  ک،یگفت: تبر عمر

 23۵شما را کامل کردم. نیشد: امروز د

اشللاره شللده و بیان بنابراین  همانطور که بسللیاری از مسللائل  در قرآن همچون نماز ، حج ، زکات و.. تنها 

 تفصیل وتفسیر آن در سنت  آمده است واقعه غدیر نیز بهمین صورت می باشد.

 

 58سوال    2ج    ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

چگونگی دالل ت ح دي ث غ دير برخالف ت و ام ام ت را بی ان کنی د و اگر اين ح دي ث   -66

را در مکه  و مراس م حج که  آنمرتبط با جانش ینی پیامبر )ص( بوده پس چرا ايش ان  

 همه مسلمانان حضور داشتند ايراد نفرمودند !؟ 

 
 نه،یرا کلله از اهللل مللد   جاجکاروان ح  یدرنگ   چیبدون ه  ،یاسالم )ص( در انللجام فللرمان اله  یسول گرامر

متوقف کرد، آنگاه حضرت بر   بمدت سه روز  خللما ریشده بود، در مللنطقه اغللللد   لیبصره، مصر و عرا  تشک

و شلهادت  یالهل مد رسللا سخنان خللود را بللا ح  یجهاز شتران که آماده شده بللود، رفللتنللد و بللا صدا  یبلندا

 خدا و رسالت خود آغلاز کلردنلد و سلپس فرمودند: تیبله وحدان

 د یمردم، زود باشد که دعوت حق را اجابت کنم. از من و شما ساال خللللواهد شللللد، پس شما چه خواه  یا

 نیو در ا  یو ما را پند و انللدرز داد یرا رساند   یاله للامیکلللله تللللو پ  میدهلل  یم  یگواه  گفت؟ مردم گللفتند:

 دهد. کویپس خداوند تو را پاداش ن ،ینداشت  یدر یکوشش چیراه از هل

هرگز   د،یگللذارم کلله اگللر بللدان تللمسک کللن  یرا بلله جا م  یزی]آنگاه حضرت فرمودند:[ من پس از خود چ

گردند تا بر من در کنار   یدو از هم جدا نم نیو ا  لللتمیکتاب خدا و عترت و اهلللل بللل د،یشلللو  یگمراه نلللم

هللمه جللواب  انفسکم؟بکم من    یرسللا فرمودند:[ الست اول ییحللوض وارد شللوند. ]سللپس حضرت با صدا

 نیو در هم دند ی) ( را گرفت و آنللچنللان بللاس برد و همه دنیرالمامنیام  یمثبت دادنللد. آنللگاه حللضرت، بازو

 
ور    - 235 هک مک یر ور دذ  و 

بذ   رذ یغر
ذر النَّ خر

ر
ا أ مَّ م  لر لذ  دذ یر )ص( بذ  یُّ خک

بذ  یِّ عر
ر
نذ أ

لذ   یب  تک ور س   لر
ر
ت ” أ الر قر ، فر الذبل

نذ   یُّ طر مذ
ؤ  مک ؟ی ال  ی    نر لر وات بر الک

ر
ت   ای“، ق الر

ر
، ق هذ

ولر اللَّ س ک رر
لذ  عر والهک فر تک مر ن  ن  کک ابذ  ی  ” مر طَّ خر نک ال  رک ب  مر الر عک قر الهک “، فر و  کر  مر خل لر

خل بر
نر یر ت بر بذ   اب 

ر
ال   یأ و  تر مر ح  بر ص   

ر
الذبل أ

ت کال    یر طر هک لر اللَّ زر ن 
ر
أ ، فر مل لذ س    لِّ مک ی کک لر و  مر مر یر ور تک    و  ل  مر ک 

ر
أ

م  دذ  کک م  یلر کک  ۲۸۹، ص ۸بغداد، ج  خیتار   ،یالبغداد  بی الخطنر
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ملللوسه، اللهم وال ملللن واسه و علللاد من عاداه و انصر ملللن نصره و   یحال فرمود: فمن کنت موسه، فهذا عل

 236.اخللذل مللن خلذلله 

  کردمعطل  237طاقت فرسللا  در آن  گرمای  بی امان و  حاس میتوان گفت که رسللول خدا این همه جمعیت را  

 ؟ البته رسلول خدا )ص( قبل از غدیر  و طی مناسلبات متعدد د یکه بگوید که علی بن ابی طالب را دوسلت بدار

 و مختلفی  وجوب محبت  امیرالمومنین را  برای صحابه  بیان کرده بود  تا جایی که  بوضوح  فرمودند : 

  238 »مَنْ أَحَبَّ عَلِیًّا فَقَدْ أَحَبَّنِی، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِیًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِی«

 ر خصوص محبت به اهل بیت  علیهم السالم فرموده است :و یا قرآن کریم د

 239. قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدََّة فِی الْقُرْبَى

پس دیگر چله نیلاز بود در آن  روز بسلللیلار گرم  و طلاقلت فرسلللا  مردم را معطلل کننلد و بگوینلد هر کس مرا 

 دوست  دارد  علی را دوست داشته باشد  ؟

یه ای اسللتفاده کردند که  ( د رخطبه غدیر  از آ  ص)پیامبر نکته مهمی  که باید بدان توجه کرد آنسللت  که  

و لفظ مولی را عطف بر این آیه نمود پس حتما   ) النبی اولی بالمومنین ....(  خودشلللان را ثابت میکرد وسیت  

 . وسیت  و سرپرستی بوده استمراد رسول خدا 

عالوه بر این  با توجه به  نکاتی که در پاسلخ  به سلوال قبل  بیان شلد و گفته شلد  که دین  مبین  اسلالم در  

انلد کله مراد از خطبله غلدیر غلدیر خم و بلا اعالن وسیلت املام علی ) (  کلاملل گردیلد ، دیگر شلللکی  بلاقی نمی مل

 تنها وسیت بوده است  و نه غیر .

اسلت وارد شلده  سلنت و اهل  شلیعه  در منابع   یاریبسل  اتیواواما در پاسلخ به قسلمت  دوم سلوال  باید  گفت ر

را مکرّر و به   اوامامان بعد از   و  ) ( یمامنان عل ریام ینیاکرم )ص( مسلللئله مهم خالفت و جانشللل امبریکه پ

و نزول آیه و انذر عشیرتک اسقربین   الدار  ومی  ثیحد جمله :  ختلف به مردم گوشزد کرده اند؛ ازم  یها  مناسبت
 . نیمشهور ثقل ثیو حد  خم ریغد  ثیمنزلت، حد  ثی، حد 2۴0

 
،  3تا، ج یب  ،یشابور ی؛ ح   اکم ن347، ص5تا، ج  ی؛ احمد ب   ن ح   نبل، ب297، ص5ق، ج1403  ،یت   رمذ -  236

 (131، ص5ق، ج1411 ،ی؛ نسائ110ص
 

أمر بدوح فکس  ح ن یید بن أرقم قال خرجنا مع رس  ول الله ص  لی الله علیه وس  لم حتی انتهینا للی غدیر خم ع -  237
 171ص  5ج  -الطبراني  -المعجم الکبیر .  في یوم ما أتی علینا یوم کان أشد حرا منه

 141ص 3ج المستدرك علی الصحیحین - 238
 / شوری23 - 239

 محمد بن جریر طبری در تاریخ خود روایت کرده اس ت  وقتی که آیه و انذر عش یرتک االقربین نایل ش د  پیامبر خویش اوندان خود  - 240
وص ی و  را دعوا کرده و آنان را دعوا  به اس ةم نمود ،پیامبر به انها فرمود ای میان ش ما چه کس ی مرا در این امر مس اعدا می کند که بعد ای من
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 با مردم بود. ییموضو  و به منظور اتمام حجت نها تیبر اهم د یخم، تنها تأک ریدر غد  امامت مجدد  انیب 

بوده    یخم که چهار راه ریمسلئله مهم بعد از اتمام مراسلم حج در آن روز خاص آن هم در محل غد  نیاعالم ا

  ، به فرمانفت  ر  یخود م  نیسللرزم  یند و هر گروه به سللود شلل  یکه همه حج گزاران در آن جا از هم جدا م

و هی  بوده اسلت .  حکمت الاین  خبر را در حج بیان نکرد    (ص)که چرا رسلول خدا اسلت . اینبوده    یتعال  یبار

پیلامبر ملامور بله تبلی  بودنلد ) یلا ایهلا الرسلللول بل  ملا انزل الیلک من ربلک ( و ایشلللان طبق اوامر وحی عملل 

میکردند ) وماینطق عن الهوی ان هو اس وحی یوحی(  و در سللواست قبل  روشللن شللد که آیه ابال  ، تبلی   

رض در حقیقلت  بله امر و مشلللیلت الهی اعتراض خالفلت  اهلل بیلت ) ( در آن وقلت ومکلان نلازل شلللد و معت

 میکند.

 58سوال    2ج  ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 
ايا روايت ) و انا نری ابابکر احق الناس بها ، انه لصاحب الغار و انا لنعرف له سنه و   _  67

لقد امره رسول اهلل بالصاله و هو حی ! (( از قول امام علی ) ع (  صحت دارد ؟  و ايا اين  

 کالم امام دلیل بر صحت شوری وخالفت سه خلیفه نیست ؟ 

 
شللیعه نکر نشللده اسللت بلکه نویسللنده ی ان ابن ابی الحدید معتزلی  اوس این نقل در کتب روایی و حدیثی  

 و ایشان سنی متعصب می باشد نه شیعه    ۵0شارح نهج البالغه در جلد دوم ص 

ماه از بیعت با ابوبکر خود داری نمود و این حقیقت را   6دوما اگر امام علی )   ( چنین اعتقادی داشللتند چرا  

نقل کرده اند بنابراین اگر امام علی )   ( چنین اعتقادی داشلتند از   ۸2ص    ۵بخاری در صلحیح خود در جلد 

 ابتدای امر با ابوبکر بیعت می کردند .

سلوما اگر امام علی چنین اعتقادی داشلتند چرا در خطبه های نهج البالغه به صلراحت خود را صلاحب حقی  

 ر نهج البالغه اشاره می کنیم : می داند که از او غصب کردند ، برای نمونه به چند خطبه امام د

 فرمود : ، است  در خطبه سوم از نهج البالغه که به اشقشقیها  معروفعلی )   ( امام -۱

ى  الْقُطْبِ مِنَ الرَّحى يَنَْحدِرُ عَنَّ  )أَمَا، واللّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَ هَا ابْنُ أَبى قَُحافَةَ وإِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ مََحلّى مِنْهَا مََحلُّ

یْلُ وال يَرْقى إِلَىَّ الطَّیْرُ فَسَ دَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً و طَوَيْتُ عَنْهَا کَشْ حاً وطَفِقْتُ أَرْتِئى بَیْنَ أَنْ أَصُ ولَ بِیَدٍ  الس َّ

غیرُ و يَکْدَحُ فیهَا جَذَّاءَ أَو أَصْ بِرَ عَلى طَْخیَةٍ مُؤْمِن  حَتَّى   عَمْیَاءَ يَهْرَمُ فیهَا الْکَبیرُ و يَش یبُ فیهَا الص َّ

 
الله وقد أمرني  جانش ین من باش د ؟ کس ی جز علی بن ابی طالب  اعةم آمادگی و داوطلبی ننمود. عن علی بن ابی طالب  ، قال رس ول الله )ص( ت 

ثهم تعالی أن أدعوکم للیه فأیکم یوایرني علی هذا االمر علی أن یکون أخي ووص یي وخلیفتي فیکم قال فأحجم القوم عنها جمیعا وقلت ولني يحد
م س  نا وأرمص  هم عینا وأع مهم بطنا وأحمش  هم س  اقا أنا یا نبي الله أکون وییرك علیه فاخذ برقبتي ثم قال لن هذا أخي ووص  یي وخلیفتي فیک

 63ص  2ج  -محمد بن جریر الطبري  -تاریخ الطبري  0فاسمعوا له وأطیعوا
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بْرَ عَلى هاتَا أَحْجى فَصَ بَرْتُ و فِى الْعَیْنِ قَذىً و فِى الَْحلْقَ شَ جآ يَلْقَى رَبَّهُ أَرى تُرَاثى    فَرَأَيْتُ أَنَّ الص َّ

دا سللوگند  آگاه باشللید  به خ الخ. یعنى :  نَهْبآ حَتَّى مَضَ ى األَوَّلُ لِسَ بیِلهِ فَأَدْلى بِهَا إِلى فُالنٍ بَعْدَُه ....(

جایگاه من نسلبت به حکومت اسلالمى، چون محِوَر    دانسلتابوبکر، جامه خالفت را برتن کرد، در حالى که مى

دانسلت که سلیل علوم از دامن کوهسلار من جارى کند. او مىحرکت مى  آسلیاب اسلت به آسلیاب، که دور آن

  ز نتوانند کرد. پس من رداى خالفت رها کردهپرواز اندیشه ها، به بُلَنداى ارزش من پروا  دور،  و مرغان    ؟ است

گرفتن حقّ خود به   گیرى کردم و در این اندیشله بودم که آیا دسلت تنها براىو دامن جمع نموده از آن کناره

صلبر پیشله کنم؟ )وضلعیتى( که پیران را   اند،پاخیزم؟ یا در این محیط خفقان زا و تاریکى که به وجود آورده

دارد  بعلد از قیلاملت و مالقلات پروردگلارش انلدوهگین نگله مى جوانلان را پیر، و انسلللان بلا ایملان را تلافرسلللوده،  

تر دیدم. پس صللبر کردم در حالى که گویا خار در چشللم و بردبارى را خردمندانه  ارزیابى درسللت، صللبر و

اینکه خلیفه    رود  تارت مىنگریستم که میراث من به غادر گلوى من مانده بود و با دیدگان خود مى  استخوان

 سپرد... تا آخر خطبه. اول، به راه خود رفت و خالفت را به نفر بعد از خود )عمر ابن خطّاب(

دانسلت و هیچ خالفت سلخن گفت که آن را حق خود مى  امام امیرالمامنین  در این خطبه از امامت وبنابراین 

 هیچگونه حقى در آن ندارد . طریق شورا و نه از طریق چیز دیگرى، کس دیگرى نه از

امام  اسلت ولى با این وجود آن  دانسلتند که این حقحتى آن کسلانى که در سلقیفه اجتما  کردند هم مى و  

  مصللحت اسلالم و امت اسلالمى سلکوت اختیار نمود و حق خود را مطالبه  را به سلرقت بردند  . ولى امام  براى

دانم که چرا توان آورد؟ اما من نمىمى تر از اینبیانى واضلللح  نکرد  . پس آیا در مورد غصلللب خالفت کالم و

 شورا و خالفت اعتقاد داشته است؟    اند امام بدرستى و صحتگفته

تَأثَرَاً عَلَىّ مُنْذُ قَبَضَ اللّهُ نَبِیَّهُ    فَواللّهِ مَا زِلْتُ مَدْفُوعآ عَنْ حَقَّىاز فرمایشللات آن حضللرت   :    -  2 مُس  ْ

 حَتَّى يَوْمِ النَّاسِ هَذا

  تا امروز  ) ص (بخدا   من همواره از حق خویش محروم ماندم. و از هنگام وفات پیامبر  ایعنى: پس، سلللوگند 

 خورد که اودر اینجا امام  به خداى تعالى سلوگند مى حق مرا از من باز داشلته و به دیگرى اختصلاص دادندا.  

هسلتند که بعد از وفات پیامبر  به    و براسلتى که اینان کسلانى  همان صلاحب حق اسلت که حق او غصلب شلده

بصلراحت واضح  اند  و نعمت خدا را به کفر و ناسلپاسلى بدل کردند  و این بیانبازگشلته  گذشلته جهالت بار خود

 ماجراهاى بعد از آن است . ) پس دقت وتأمل کنید( . و روشنى از دیدگاه امام در رابطه با بیعت سقیفه و

خلقت آسللمانها و زمین و فرسللتادن    در خطبه اول از نهج البالغه بعد از آنکه در باره  )   (ضللرت على ح  -  3

 اوَ خَلَّفَ فیکم ما خَلَّفَت األنبیاءُ فى اُمَمِها إِنق لَم یَترکُوهُم هَمقالً بغیر طَریق   انبیاء سللخن به میان آورد، فرمود :

)همانگونه( که تمام پیامبران   در میان شما جانشینانى تعین نمودمواضح وس عَلَم قائم.ا یعنى: )پیامبر اصا(  

اند و ها را سلرگردان رها نکردهزیرا آنها هرگز انسلان  هاى خود وصلى و جانشلین تعین کردند،گذشلته براى امت

  هاى استوار از میان مردم نرفتند.نشانه بدون معرفى راهى روشن و

آن را منصلبى الهى دانسلت  همانگونه که انبیاء   به ضلرورت امامت اشلاره کرد و علی )   (  در این خطبه امام 

  اند .نصب کرده و امت خود را بدون ارائه راهى صحیح و روشنى رها نکرده هم بعد از خود اوصیاء را
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هاى روشلن و انهخود را بدون معرفى نشل اى را نصلب فرمود  و امتپیامبر اکرم  هم بعد از خود امام و خلیفه

کرده    شلود که امام  به صلحت و درسلتى شلورا و خالفت اعترافکه گفته مىعجیب انسلت    ،اسلتوار رها نکرد  

رسلول خداامت خود را بدون امام و وصلى    کند کهبینیم در این خطبه صلراحتآ بیان مىاسلت در حالى که مى

 رها نکرده است .

وِّى بِهِمْ مَن   يُق اسُ ب آلِ محمّ د  مِنْ ه ذِه  » الدر خطبله دوم نهج البالغله فرمود :    -  ۴ االُمَّ ةِ أَحَ د . و اليُس  َ

الیقین إِلیهم يَفِىءُ الغَالِى و بِهِم يُلْحقُ التّالى وَ لَهُمْ  جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلیِهِ أَبَداً هُمْ أَسَ اسُ الدَّين وَ عِمادُ

یعنى:   الوِراثَةُ ، اآلنَ إِذْ رَجَعَ الَحقُّ إِلَى أَهْلِهِ وَ نُقِلَ إِلَى مُنْتَقِلهِ«الوَصِ یَّةُ و  خَصَ ائِصُ حَقَّ الوِاليَةِ وَ فِیهِمُ

کله پرورده   توان آنلانىتوان بلا خلانلدان آل محملد  مقلایسللله کرد، و هرگز نمىافراد این املت را نمى هیچیلک از

 داد.نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند را با اهل بیت: برابر و یکسان قرار 

گیرنده باید به آنان   باشند، شتاب کننده و پیشىاساآ دین، و ستونهاى استوار یقین مى  ) ص (  عترت پیامبر

وسیت به آنها اختصللاص دارد وصللیت پیامبر  هاى حقباز گردد و عقب مانده باید به آنان بپیوندد، زیرا ویژگى

و هم اکنون )که خالفت را به من سلپردید( حق به آنها تعلق دارد.   به خالفت مسللمین و میراث رسلالت نسلبت

 دوباره به جایگاهى که از آن دور مانده بود، باز گردانده شد. به اهل آنان بازگشت و

فرماید که خالفت در نزد صلاحبانش نبود و مى اى خواننده گرامى مالحظه کنید که چگونه امام  به صلراحت  

  مُنْتَقِلهِ«  اآلنَ إِذْ رَجَعَ الَحقُّ إِلَى أَهْلِهِ وَ نُقِلَ إِلَىفرمود :  نداشلت و آنجا که حضلرت   رارقدر مکان مناسلبش 

اصللیش( بازگشلت و دوباره به  ایعنى: و هم اکنون )که خالفت را به من سلپردید( حق به نزد اهل )و صلاحبان

  جایگاهى که از آن دور مانده بود، باز گردانده شدا.

که در کسلى بجز اهل بیت: وجود   ت شلرایط و صلفات خاصلى هسلتکند که براى امامسلپس امام روشلن مى

هاى حق وسیت به آنها اختصلاص داردا.  ایعنى: و ویژگىحَقَّ الوِاليَةِ    وَ لَهُمْ خَصَ ائِصُندارد، آنجا که فرمود : 

ندارد کس دیگرى وجود    که در غیر از اهل بیت : در     طلبد هاى خاصلى را مىو خالفت ویژگى  بنابراین امامت

و خالفت اعتقاد داشته است؟ )پس دقت   یالمامنین  به صلحت شور  پذیرد که امام امیر. پس عقل چگونه مى

 تأمل کنید(. و

اَنِّى اَحَقٍّ بِهَا مِنْ غَیرِى وَ وَاللّهِ ألُسْلِمَنَّ   »لَقَدْ عَلِمْتُمل امام در خطبه هفتاد و چهارم نهج البالغه فرمود :    ۵

ةً التِمَاسَ اً ألَجرِ ذَلِكَ وَ فَضْ لِهِ وَ زُهْداً فِیمَا  ورُ المُس لِمِینَ وَ لَم يَکُن فِیهَامَا سَ لِمَتْ اُمُ جَوْر  اِلّا عَلَىَّ خَاص َّ

  دانید که من به خالفت از دیگران سللزاوارتر از هسللتم،یعنى: همانا مى  زُخرُفِهِ وَ زِبْرِجِهِ«.  تَنَافَس تُمُوُه مِنْ

شلود و از هم نپاشلد، و   نهم، تا هنگامى که اوضلا  مسللمین روبراهاید گردن مىنجام دادهبخدا سلوگند  به آنچه ا

سلکوت و فضلیلت را از خدا انتظار دارم و از   در آن هیچ سلتمى جز بر من نخواهد بود و پاداش این گذشلت و

 کنم. کنید، پرهیز مىمى آن همه زر و زیورى که به دنبال آن حرکت

طَلَبتُ حَقّآ لِى وَ أَنْتُم تَُحولُونَ بَینى    »اِنَّماحضلرت  در خطبه یکصلد و هفتاد ودوم نهج البالغه فرمود  :    -  6

تنها حق خود را مطالبه کردم که شلما بین من و آن حائل   یعنى: همانا من  وَ بَیْنَهُ وَ تَضْ رِبُونَ وَجْهِى دُونَهُ«. 

 زدید. امشدید و دست رد بر سینه
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زَعموا أَنَّهم الرَّاسِ ُخوَن فى العِلمَ دُونَنَا   : »أَينَ الّذينضلرت  در خطبه یکصلد و چهل و چهارم فرمود  ح  -  ۷

اعْطانَا و حَرَمَهُمْ وَ ادْخَلَنَا وَ اَخْرَجَهُم، بِنَا يُسْ تَعْطَى الهُدَى    کَذِباً وَ بَغْیاً عَلَیْنَا اَنْ رَفَعَنا اللّهُ وَ وَضَ عَهُم وَ

 األئِمّةَ مِن قُرَيش غُرِسُ وا فِى هذا البَطْنِ مِنْ هَاشِ مٍ ال تَصْ لُُح عَلَى سِ وَاهُمْ وَ ال يُس تَْجلَى الْعَمَى، اِنَّو 

هسلتند نه ما؟   یعنى: کجا هسلتند کسلانى که پنداشلتند، دانایان علم قرآن، آنان  تَصْ لُُح الواَلُة مِن غَیْرِهِمْ«

)چونکه( خدا ما )اهل بیت پیامبر اصا    ملم و حسادت بر ضد ما روا داشتند.  آنان این ادعا را براساآ درو  و

را عطا کرد و آنان را محروم ساخت، و ما را در حریم نعمت هاى  ( را باس آورد و آنان را پست و خوار کرد، و ما

 که دلهاىگردد و بواسلطه ماسلت از ماسلت که هدایت درخواسلت مى  ،  آنان را خارج کرد  خویش داخل نمود و

بوده و درخت آن را   همانا که امامان )دوازده گانه( همه از قریش ،  یابد کوردسن و گمراهان جال و روشللنى مى

غیر از ه  و ب  مقام وسیت و امامت نیسلتند  اند و کسلان دیگرى شلایسلتههاشلم کاشلتهدر این شلاخه از خاندان بنى

وجود دارند  هاى دیگرى از امام  در نهج البالغه خطبه .صلالحیت ندارد آنها هیچ فرد دیگرى براى مقام وسیت،

و کنیم  گویى آنها را رها مىخالصله نویسلى و گزیده اند ولى ما به جهتکه در آنها به این حقیقت اشلاره کرده

آنهلا در کملال صلللراحلت بیلان  زیرا کله  هلا احتیلاجى بله تفسلللیر نلدارنلد هلاى املام  در این خطبلهگفتلههمچنین 

 و خالفت باطل و غیر شلرعى  یتر اسلت و دیگر اینکه آن شلورشلایسلته  امام  براى این امر از بقیه  اند کهکرده

 باشد .مى

 پرسیم :در پایان از مشایخ )وهابى( مى

 شش ماه بیعت نکرد؟ و خالفت معترف بود پس  چرا به مدت یل اگر امام  به صحت شور۱

پس چرا در مقابل صلحابه به حدیث غدیر   دانسلتو خالفت را امرى شلرعى و صلحیح مى  یشلور اگر امام  -  2

 نمود؟احتجاج و استدسل مى

خطّاب گفته بود إنّ بیعة ابابکر کانت  و خالفت امرى شللرعى بوده پس چرا عمر ابن  یاگر مسللئله شللور  -  3

وبکر یک اشلتباه بود و خداوند ما را از شلر این فاقتلوه؟یعنى: بیعت با اب فلته وقى اللّه شلرّها و من عاد إلى مثلها

 بکشید؟ کرد، پس هرکس به چنین اشتباهى بازگردد و چنین اشتباهى را انجام داد او را اشتباه حفظ 

ابوبکر فرمود : اسلتبدت علینا باألمر؟  : تو با   اگر امام  به صلحت شلورا و خالفت اعتقاد داشلت پس چرا به  -  ۴

 کردى(؟    تبداداین کار به ما ملم و اس 

بصلورت تنصلیبى( عمر را بجاى خود   امرى صلحیح و شلرعى بوده پس چرا ابوبکر )بدون شلورا و  یاگر شلور  -۵

  نفر مخت  کرد؟  6به جاى خود نصلب کرد و )آن شلوراى کذایى( را به    منصلوب کرد؟ و چرا باز عمر عثمان را

 کنیم . مى دار اکتفاسااست بسیار دیگرى وجود دارد ولى ما در اینجا به همین مق
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 طهیرتآية .  19بخش .

 هستند ؟ یچه کسان ریتطه هيدر آ   تیاهل ب-68

یکى از مهم ترین دسئل قرآنى بر عصللمت اهل بیت علیهم السللالم، آیه مبارک تطهیر اسللت. خداى تعالى در  

 :قرآن شریف مى فرماید 

النِّسَ اءِ إِنْ اتَّقَیْتُنَّ فَالَ تَْخضَ عْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَض   يَا نِسَ اءَ النَّبِیِّ لَسْ تُنَّ کَأَحَد مِنْ ) 

الََة وَآتِینَ  وَقُلْنَ قَواْل مَعْرُوف اً * وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ واَلَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَ اهِلِیَّ ةِ االْمُولَى وَأَ قِمْنَ الص  َّ 

ولَ هُ إِنَّمَ ا يُرِي دُ اهللُ لِیُ ذْهِ بَ عَنْکُمْ الرِّجْسَ أَهْ لَ الْبَیْ تِ وَيُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً * الزَّکَ اَة وَأَ طِ عْنَ اهللَ وَرَس  ُ

 . وَاذْکُرْنَ مَا يُتْلَى فِی بُیُوتِکُنَّ مِنْ آيَاتِ اهللِ وَالِْحکْمَةِ إِنَّ اهللَ کَانَ لَطِیفاً خَبِیراً(

اى همسلران پیامبر، شلما مانند دیگر زنان نیسلتید. تقوا پیشله کنید و به ناز و نرمى سلخن نگویید تا کسلى که    

در دلش بیمارى اسلت در شلما طمع نکند. از این رو شلایسلته سلخن بگویید و در خانه هاى خود بمانید، و هم 

زید. نماز را برپا دارید، زکات را زینت هاى خود را ماهر نسللا  ]در میان مردم[چون دوران جاهلیت نخسللتین  

بپردازید و از خدا و رسولش اطاعت کنید. همانا اراده خداوند بر این قرار گرفته است که پلیدى را فقط از شما 

اهل بیت دور کند و شلما را به طور کامل پاک و پاکیزه سلازد. آن چه که از آیات خداوند، حکمت و دانش در 

 .د متذکّر شوید، همانا خداوند لطیف و خبیر استخانه هاى شما خوانده مى شو

آیه از برجسلته ترین دسیل عصلمت امیرالمامنین علیه السلالم و اهل بیت پیامبر صللّى اهلل علیه وآله وسللّم این 

براى اثبات این مدّعا، ابتدا با اسلتناد به روایات اهل سلنّت ثابت خواهیم کرد که آیه تطهیر در باره اهل  .اسلت

یعنى امیرالمامنین، حضلرت فاطمه زهرا، امام حسلن و امام حسلین   ;ول خدا صللّى اهلل علیه وآله وسللّمبیت رسل

 .علیهم السالم نازل شده است 

بیتا سله بار در قرآن کریم آمده اسلت:مرتبه اول،در داسلتان موسلی) (، آن گاه که نوزادی کوچک  لفظ ااهل

آینده، دشمن و مایه اندوهشان باشد و پستان هیچ زنی را به دهان بود و خانواده فرعون او را پیدا کردند تا در  

گلاه خواهر موسلللی) ( بله آنلان گفلت:هَللق أدُلُّکُم عَلی نگرفلت و خلانواده فرعون در کلارش درملانلده شلللدنلد. آن

وَس تَحقزَنَ؛ .آیا مایلید که من شلما را به بَیقت  یَکقفُلُونَه لَکُم وَهُم لَهُ ناصِلحُونَ فَرَدَدقناهُ إِلَی أُمِّهِ کَیق تَقَرَّ عَینها أهلِ

ای که دایه این طفل شلوند و او را با مهربانی تربیت کنند راهنمایی کنم؟ بدین وسلیله ما موسلی را به خانواده

اش به جمال موسلی روشلن شلود و حزن و اندوهش برطرف گردد.در این آیه بیانی مادرش برگرداندیم تا دیده

سلازد: منظور خواهر موسلی) ( از این تعبیر چه بود؟ آیا منظورش تمام کسلانی بودند وجود ندارد که مشلخ   

که با آن خانواده قرابت و خویشلاوندی داشلتند یا بعضلی از آنان؟ و آیا منظورش فقط قرابت نسلبی اسلت یا 

واده منتسلب نسلبی و سلببی؟ یا عالوه بر قرابت نسلبی و سلببی کسلانی را که از راه وسء و یا تربیت هم به خان

بیت به صللیغه نکره آمده اسللت نه به صللیغه معرفه، یعنی گیرد؟گذشللته از این، لفظ اهلهسللتند در برمی
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او مژده دادند البیت.مرتبه دوم،در داسللتان ابراهیم) (، آن گاه که همسللرش از بشللارت فرشللتگان که بهاهل

ئکله بله او گفتنلد:أَتَعقجَبِینَ مِنق أَمقرِ اللّلهِ  اسلللحلا  و پس از او یعقوب را بله دنیلا خواهلد آورد بله شلللگفلت آملد. مال

.فرشلللتگلان بله او )زن ابراهیم( گفتنلد: آیلا از کلار خلدا   رَحقمَلةُ اللّلهِ وَبَرَکلاتُلهُ عَلَیقکُمق أَهقللَ القبَیقلتِ إِنَّلهُ حَمِیلٌد مَجِیلٌد؛

د بسلیار سلتوده  بیت اسلت؛ زیرا خداونعجب داری؟ )عجب مدار که( رحمت و برکات خدا مخصلوص شلما اهل

صلفات و بزرگوار اسلت.در این آیه مبارکه همسلر ابراهیم) ( از اهل البیت شلمرده شلده اسلت؛ زیرا او در این آیه  

تواند دلیل این مطلب باشلد که همسلر هم در تمام مواردی که لفظ مورد خطاب قرار گرفته اسلت، امّا این نمی

بیت ه مناسلب برای تعیین مقصلود وجود ندارد، جزء اهلاهل البیت اطال  شلده، حتی در مواردی هم که قرین

ای برای داخل شللدن وی در تواند قرینهالذکر به همسللر ابراهیم) ( میاسللت؛ زیرا توجیه خطاب در آیه فو 

گیرد، بله توانلد دسللت کنلد بر این کله کلمله اهلل البیلت، همسلللر را هم در برمیبیلت بلاشلللد، املا نمیزمره اهلل

ای، باید به نهن شللنونده تبادر کند. در مباحث آتی  جرد شللنیدن این کلمه و بی هیچ قرینهای که به مگونه

تُنَّ کَأَحَد  مِنَ بحث بیش تری درباره این آیه خواهد آمد.مرتبه سللوم،فرموده خداوند متعال:یا نِسللاءَ النَّبِیِّ لَسللق

عقنَ بِلالققَوقلِ فَیَطق مَعَ الَّلذی فِی قَلبِله مَرضٌ وَقُلقنَ قَوسً مَعقرُوفلاً وَقَرقنَ فِی بُیُوتِکُنَّ النِّسلللاءِ إِنِ اتَّقَیقتُنَّ فَال تَخقضلللَ

ولَهُ إنّما یُری الةَ وآتِیقنَ الزّکاةَ وأَطِعقنَ اللّهَ ورَسلللُ ُد اللّهُ لِیُذقهِبَ عَنقکُمُ وَستَبَرَّجقنَ تَبَرُّجَ القجاهِلِیّةِ األُولی وَأَقِمقنَ الصلللَّ

طِیفلاً بَیقلتِ وَیُطَهِّرَکُمق تَطقهِیراً وَانقکُرقنَ ملایُتقلی فِی بُیُوتِکُنَّ مِنق آیلاتِ اللّلهِ وَالقحِکقمَلةِ إِنَّ اللّلهَ کلانَ لَالرِّجقسَ أَهقللَ الق

رَکُمق  شلود که فرموده خداوند متعال: اإِنّما یُریُد اللّهُ لِیُذقهِبَ عَنکُم الرِّجقسَ أَهقلَ القبَیتِ وَیُطَهِّخَبِیقراً. .مالحظه می

پیلامبراکرم)ص( مخلاطبنلد و بلکله جزء یکی از این آیلات اسلللت. تَطقهِیراًا در میلان آیلاتی قرار گرفتله کله زنلان

  ای پیش آید همین موجب شده که آن شبهه معروف در مراد آیه برای عده

مصلدا  اهل ه دلیل این که آیه شلریفه تطهیر در میان آیاتى اسلت که مربوط به همسلران پیامبر مى باشلد،  ب

اما براسلاآ قاعده مقرّر و مسللّم نزد تمامى علماء، هرگاه در قرآن آیه اى به   ;بیت از خود آیه روشلن نیسلت

صلورت مطلق آمده باشلد و در سلنت قید آن نکر شلود، از اطال  آیه رفع ید کرده و آیه را تقیید مى زنیم. و 

در سلنّت آن عام را تخصلی  بزند، باید از عموم   نیز اگر موضلوعى به طور عام در قرآن آمده باشلد و مخصّلصلى

آیه دسلت برداشلت و مخصّل  را مقدم کنیم. از همین قبیل اسلت موضلوعى که در قرآن مطرح شلود، ولى  

مصلدا  آن روشلن نباشلد، در این صلورت باید با مراجعه به سلنت مصلدا  و شلأن نزول آن معیّن گردد. به 

لقات، تخصللی  عمومات و تعیین مصللادیق همواره سللنّت معتبر،  عبارت دیگر در تبیین مجمالت، تقیید مط

 مفسّر کتاب است.

از این رو طبق این قاعده، در این که مراد از اهل بیت در آیه شللریفه چه کسللانى هسللتند باید به سللنّت و 

 روایاتى که در نیل این آیه شریفه وارد شده است مراجعه کنیم.
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ا و منابع معتبر اهل سلنّت آمده اسلت، مصلدا  )أَهقل القبَیقتِ( در  براسلاآ روایت هاى صلحیحى که در کتاب ه

آیه مبارک تطهیر، حضرت امیرالمامنین، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السالم هستند، 

و به اعتراف امّ سللمه، عایشله و دیگر صلحابه و هم چنین در لغت، زن هاى پیامبر در زمره اهل بیت قرار نمى 

 رند که در آینده به بررسى آن خواهیم پرداخت.گی

بین که سللعى دارند حقیقت را پنهان کنند، على رغم اعتراف همسللران رسللول اهلل  در مقابل برخى از متعصللّ

صللللى اهلل علیله وآلله، آنلان را مصلللدا  اهلل بیلت معرفى کرده و بله این ترتیلب در مخفى کردن حقیقلت مى 

 کوشند.

 روایات صحیح از متون معتبر اهل تسنن به اثبات این مدّعا مى پردازیم.در ادامه با طرح و بررسى 

جواب  :با مراجعه به کتب اهل سنت پیامبر اکرم ) ص ( با قول و فعل خودشان ثابت کردند که منظور از اهل 

بیت ، حضللرت علی )   ( ، حضللرت فاطمه ) آ ( و حسللنین علیهم السللالم میباشللند و در مهمترین و 

 معتبریترین کتب اهل سنت وارد شده است از جمله : 

 صحیح مسلم -الف

رسول خدا صبح هنگام بیرون رفتند و بر روی دوش ایشان عبایی طرح دار از موی سیاه بود . عائشه گفت که  

پس حسلن بن علی آمد پس او را در زیر عبا گرفت . پس حسلین آمد  و او را نیز وارد کرد . پس  علی آمد او 

ند و شلما را پاک نماید را نیز وارد کرد . سلپس فرمود : خداوند می خواهد از شلما اهل بیت پلیدی ها را دور ک

.241 

 سنن ترمذی -ب

ام سلمه همسر رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم فرمود : رسول خدا بر روی حسن ، حسین ، علی وفاطمه  

عبایی کشللید .پس فرمود که حداوندا ایشللان اهل بیت من و نزدیکان من هسللتند . از ایشللان پلیدی را ببر و 

می گوید : از رسللول خدا پرسللیدم که آیا من همراه ایشللان هسللتم )از اهل ایشللان را پاک گردان . ام سلللمه  

 242بیتم(؟ فرمودند تو بر خوبی هستی )از اهل بیت  نیستی اما از نیکانی( .

 

 
حَّ  -  241 رر ط  مک ر  هذ مذ ی  لر عر ااب ور در يُّ ص لی الله علیه وس لم غر بذ
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ر
أ ي  فر لذ

نک عر نک ب  س  ر حر اءر ال  جر در فر ور س   
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مَّ أ هک ثک لر خر د 

ر
أ ي  فر لذ
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ر
أ ةک فر مر اطذ ا  فر اءر مَّ جر هک ثک عر لر مر خر در نک فر ی  س  ر حک اءر ال  مَّ جر هک ثک لر خر ا  د  مر نَّ الر )لذ

ر
 ق

ا(. صحیح مسلم یرب هذ
ط  م  تر کک رر هِّ طر یک تذ ور ی  بر لر ال  ه 

ر
سر أ ج  مک الرِّ کک ن  بر عر هذ

ذ  یک هک لذ یدک اللَّ رذ
 6414 ح  130ص  7ج یک

حدثنا محمود بن غیةن حدثنا أبو أحمد الزبیري حدثنا س فیان عن یبید عن ش هر بن حوش ب عن أم س لمة   -  242
لل علی الحس ن والحس ین وعلي وفاطمة کس اء ثم قال اللهم هؤالء أهل بیتي وخاص تي جأن النبي  ص لی الله علیه وس لم  

 699ص 5سنن الترمذي ج. م یا رسول الله قال لنك للی خیرأیهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا فقالت أم سلمة وأنا معه
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   1برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب ، ارشاد السائلین الی الحق المبین  ج  

 3سوال 

 63سوال   2و مراجعه شود به ج 

 

 ه واليت آي.  20بخش . 

 چگونه ثابت می شود که ايه واليت در شان حضرت علی )ع( نازل شده است:  -69

 

در سوره مائده   اتیآ نیا  نیتریاز قو  یکی( نازل شده است که  السالمهی)علنیرالمومنیدر شأن ام  یفراوان اتیآ

 :د یفرمایاست که م

 243اکِعُون »انَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِیمُونَ الصَّلَاَة وَيُؤْتُونَ الزَّکَاَة وَهُمْ رَ 

 خوانند ینماز م  کهیاند، همان کسلانآورده مانیهسلتند که ا  یشلما خدا و پیامبر او و کسلان  یکه ول  یبه درسلت

  هی آ نیجامع نظرات بزرگان اهل سلنت در شلأن نزول ا ینوشلتار به بررسل  نی. در اهندادیو در رکو  صلدقه م

 .میپردازیم

 

( نازل شلده اسلت و ابن السلالمهی)علی: ااین آیه در حق علد یگویدار اهل سلنت ماز بزرگان نام  یسلیوط جناب

از مجاهد نقل کرده    یجریر طبر( و ابن  السلللالمهی)علیچنین از علمردویه از ابن عباآ نقل کرده اسلللت؛ هم

 2۴۴.کنداییکدیگر را تقویت م کهاست  یحاتم از سلمه بن کهیل نقل کرده است. این شواهد  یاست و ابن اب

فلاجر و فلاسلللق هم   نیهر چنلد نلاقل  کنلد،یم تیلرا تقو  گریکلد ی: اتعلدد و کثرت طر   گویلد یتیمیله هم م  ابن

  2۴۵باشندا.

را در    یلتیفضل  نیچن تواند ی( نمالسلالمهی)علیخود با عل  یو دشلمن  نهیک  لیدلبه    هیمیوجود ابن ت نیالبته با ا

به اتفا  اهل  یدر شللأن عل  هیآ  نی: انزول اد یگویم  ییگوحق حضللرت تحمل کند و با کمال وقاحت و درو 

 
 [55/ئده]ما  - 243

قال عب د الرایق حدثن ا عب د الوهاب بن مج اهد عن أبی ه عن ابن عب اس لنم ا ولیکم الل ه ورس   وله اآلیة قال نزلت في علي بن أبي  - 244
طالب وروی ابن مردویه عن وجه آخر عن ابن عب اس مثل ه وأخرج أیض   ا عن علي مثل ه وأخرج ابن جریر عن مج اهد وابن أبي حاتم عن س   لم ة بن 

 93، ص1لباب النقول، جقوي بعضها بعضا کهیل مثله فهذه شواهد ی
انر النَّ   - 245 و  کر لر ا ور هر  بذ

مک ل  عذ
لک ال  ص ک ح  د  یر

ر
ی ق تَّ ض اب حر ع  ا بر هر ض ر ع  ي بر وِّ قر ا یک هر تر رر ث  کر قذ ور رک در الطُّ دُّ عر نَّ تر إذ

والب ؛ فر دک اءر عک مر لر وا عک انک ا کر فر لیر ی  کر اقاب فر س َّ اراب فک جَّ ونر فک لک اقذ
ي  رر فذ ثک ن  کر کذ

لر طک .ور لر غر م  ال  هذ یثذ دذ  26ص  18ج  -ابن تیمیة  -مجموعة الفتاوی  حر
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بزرگ هسلللتند مثل ابن   یکه خیل  ی: ااما اهل علمکند یم  انیب نیچننیخود را ا  لیدل  وعلم، درو  اسلللتا.

  2۴6اندا.این روایت را نقل نکرده کنند،یحاتم که جعلیات را نقل نم یو ابن اب یجریر طبر

عبارت تام  نیو ام،یینمایحاتم اشلاره م  یو ابن اب  یطبر  ریاز دو کتاب مهم تفسل  تیرابطه  به دو روا نیدر ا ما

 .د یآیبرم هیمیچون ابن تهم یاز فرد تنهاکه  باشد یبزرگ م یتهمت و دروغنیست و این 

 2۴۷( نازل شدا.السالمهی)علیاإنّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ...ا در شأن عل هی: اآکند ینقل م  میحک یاز عتبة بن اب یطبر

ابن ابی حاتم رازی نیز به سلند خود از سلملة بن کهیل خاتم بخشلی حضلرت علی ) ( و نزول این ایه مبارکه  

 2۴۸کرده است .را  روایت 

 

نماز طل مب  با حرکتی که در اثر اهدای انگش تر اتفاق افتادعلی ) ع (   آيا نماز امام  -70

 شود؟ ینم

صللدقه دادن  در راه خدا نیز جواب : همان طور که نماز یک امر عبادی اسللت و عبادت محسللوب میشللود  

صللدقه هنگام نماز ) که نماز مسللتحبی بوده اسللت( از دو   دادن  ( با    )واقع امام علی  عبادتی دیگر اسللت در  

بر همین  اساآ  اجما  علمای اهل سنت  بر آن است که صدقه دادن در   . خداوند را عبادت کرده اند طریق  

 249نماز را فعلی جائز دانسته اند که  نماز را باطل نمی کند . 

 2۵0. نماز را باطل نمیکند  برای انجام فعل  مستحب در نماز ، گفتند که حرکت  نیز وهابیت علمای 

 در نتیجه محلی برای اشکال باقی نمی ماند.

 
يِّ ب   - 246 قذ بر ، ور رذيِّ

بر یرل الطَّ رذ
نذ جر

دذ ب  م َّ حر یرذ مک س   ذ ف  لک تر ث   ، مذ یرذ س   ذ ف  لک التَّ ه 
ر
ت أ ارک ب ر کذ

مذ ال 
ل  عذ

لک ال  ه 
ر
ا أ مَّ

ر
أ دذ ور ب   عر ، ور رذ ذذ ن   مک نذ ال 

اب  ، ور مل اتذ ي حر بذ
ر
نذ أ

اب  ، ور دل
ل ر خ   نذ مر

م   هذ الذ
ثر م 

ر
أ ، ور مل ی  حر یمر دک اهذ رر ب  نذ لذ

نذ ب 
مر ح  ا ) -الرَّ یهر وا فذ رک کک ذ  م  یر لر .1فر ااذ وعر ضک و  مر هذ ال  ذذ لر هر ث   (13/ 7منهاج السنة النبویة ) ( مذ

ت ثنا   - 247 الر
ر
دل , ق ی  ور نک س   ک وبک ب  یُّ

ر
ت ثنا أ الر

ر
يُّ , ق لذ م  یلر الرَّ ائذ رر س      لذ

نک یلک ب  اعذ مر س     ا لذ
نر ثر دَّ هک حر مک اللَّ کک یُّ لذ ا ور مر نَّ ت }لذ ةذ هذ اآل یر ذذ ي هر یمل , فذ کذ ي حر بذ

ر
نک أ ةک ب  بر ت  عک

وا{ ]المائدات  نک ینر آمر ذذ
الَّ هک ور ولک سک رر الذبل 55ور

ي طر بذ
ر
نک أ يُّ ب  لذ

ت کعر الر
ر
 (531/ 8تفسیر الطبري   جامع البیان ط هجر ) . [ ق

جُّ , ثنا ال    - 248 ش ر
ر یدل اي  عذ و س ر بک

ر
ا أ نر ثر دَّ الر حر

ر
لل , ق

ی  هر نذ کک
ةر ب  مر لر ن  س ر يُّ , عر مذ رر ض   حر سل ال  ی 

ر
نک ق ی ب  وس ر لک , ثنا مک ور ح 

ر مل اي  ی  عر و نک بک
ر
نذ أ

ی  کر نک دک لک ب  ض   قر فر دَّ صر ت تر
ینر  ذذ

وا الَّ نک ینر آمر ذذ
الَّ هک ور ولک س ک رر هک ور مک اللَّ کک یُّ لذ ا ور مر نَّ ت }لذ ت  لر زر نر ع  فر اکذ ور رر هک هذ ور مذ

اتر خر ي  بذ لذ
{ ]المائدات  عر ونر عک اکذ م  رر هک اار ور کر نر الزَّ و  تر ؤ  یک ار ور ةر ونر الص َّ یمک قذ تفس یر ابن    [55یک

 (1162/ 4) -أبي حاتم، ايصیل 
  3ج  التفس یر الم هري  .    وهذه القص ة تدل علی ان العمل القلیل فی الص ةا ال یبطلها وعلیه انعقد اْلجماع   -  249

  132ص 
  310ص  13بن صالح العثیمین  ج مجموع فتاوی ورسائل محمد  - 250
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 علم الغیب  21 بخش. 

  بر نفی علم غیب از غیر خداوند  توجیه آياتی که داللت  دارند ؟  یبیغ  ومو امامان عل  امبریپ   ايآ-71

چیس  ت !؟ و چرا پیامبر با علم به اينکه ابوبکر و عمر خیانت خواهند کرد ، آنان را مفتض  ح   دارند

 ننمودند!؟ 

 

 کنند.در قرآن کریم سه دسته از آیات وجود دارد که علم غیب را بیان می

 دسته نخست؛ آيات انحصار علم غیب برای خداوند:

 متعال است و کسی دیگری از آن بهره مند نیست: ای از آیات، علم غیب منحصر به نات خداوند طبق دسته

 آيه اول:

  حَبَّةٍ واَل يَعْلَمُها  إاِلَّ وَرَقَةٍ مِنْ  تَسْ قُطُ وَما  وَالْبَْحرِ  الْبَرِّ فِی  ما  وَيَعْلَمُ  هُوَ إاِلَّ يَعْلَمُها ال  الْغَیْبِ مَفاتُِح  وَعِنْدَُه

 (59انعام/ ) . مُبینٍ کِتابٍ فی إاِلَّ يابِسٍ واَل رَطْبٍ واَل الْأَرْضِ ظُلُماتِ فی

  درياس ت و  خش کى در آنچه و داند، نمى  را آنح  کس ى]  او جز.  اوس ت نزد  تنها غیب،   کلیدهاى و

 و  زمین،   تاريکیهاى در  اىدانه هیچ   و داند، مى  را آنح  اينکه] مگر  افتدنمى  فرو  برگى هیچ   و داند، مى

 . استح ثبت] روشن کتابى در اينکه مگر نیست خشکى و تر هیچ 

 

 آيه دوم:

 آیه نیل است: داند،ای که علم غیب را منحصر به خداوند میدومین آیه

  . الْمُنْتَظِرينَ   مِنَ  مَعَکُمْ  إِنِّی  فَ انْتَظِرُوا  لِلَّ هِ  الْغَیْ بُ  إِنَّمَ ا  فَقُ لْ  رَبِّ هِ  مِنْ  آيَ ة   عَلَیْ هِ  أُنْزِلَ  ال  لَوْ  وَيَقُولُونَ

 (20يونس/ )

  خ دا  ب ه  فقط  غی ب: »بگو ش  ود؟«نمى  ن ازل  او  بر  پروردگ ارش  ج ان ب  از  اىمعجزه   چرا: »گوين دمى  و

 .«منتظرانم از شما با هم من که باشید منتظر پس. دارد اختصاص

دهد که به کفار بگوید: معجزه یا در این آیه نیز خداوند متعال به رسللول خدا صلللی اهلل علیه وآله دسللتور می

خواهیلد نلازل شلللود، از امور غیبی اسلللت و بر امور غیلب جز خلداونلد حتی پیلامبرش و یای کله شلللملا مآیله

 کلمه اانماا مفید حصر است. دیگر آگاهی ندارد و در آیه مبارکهکسی

 

 آيه سوم:

 (65نمل/ ) . يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يَشْعُرُونَ وَما اللَّهُ إاِلَّ الْغَیْبَ وَالْأَرْضِ السَّماواتِ فِی مَنْ يَعْلَمُ ال قُلْ
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 برانگیخته  کى  دانندنمى و  ش ناس ندنمى را  غیب  -خدا جز  -اس ت زمین  و آس مانها در که هر: »بگو

 شد؟ خواهند

 این آیه نیز علم غیب را از همه نفی و با ااس اهللا تنها برای خداوند متعال ثابت کرده است.

 

 آيه چهارم:

 (22حشر/ ) . الرَّحیمُ الرَّحْمنُ هُوَ وَالشَّهادَِة الْغَیْبِ عالِمُ هُوَ إاِلَّ إِلهَ ال الَّذی اللَّهُ هُوَ

 . مهربان رحمتگر اوست است،  آشکار و غیب داننده  نیست،  معبودى او از غیر که خدايى اوست

 آيه پنجم:

ماواتِ  غَیْبُ  وَلِلَّهِ   . تَعْمَلُونَ   عَمَّا بِغافِلٍ  رَبُّكَ وَما عَلَیْهِ  وَتَوَکَّلْ فَاعْبُدُْه کُلُّهُ الْأَمْرُ  يُرْجَعُ  وَإِلَیْهِ  وَالْأَرْضِ  الس َّ

 (123هود/ )

 کن  پرستش را  او پس  شودمى بازگردانده   او به کارها تمام و  خداس ت،   آنِ از  زمین و آس مانها نهان و

 . نیست غافل دهیدمى انجام آنچه از تو پروردگار و نماى،  توکّل او بر و

 آيه ششم:

  يُشْرِکُ  واَل  وَلِیٍّ  مِنْ  دُونِهِ مِنْ  لَهُمْ ما  وَأَسْمِعْ بِهِ  أَبْصِرْ  وَالْأَرْضِ  السَّماواتِ  غَیْبُ  لَهُ  لَبِثُوا بِما  أَعْلَمُ  اللَّهُ  قُلِ

 (26کهف/ ) أَحَداً حُکْمِهِ فی

 بینا  چه! وه . دارد  اختص اص او به  زمین و آس مانها نهان.  اس ت  داناتر  کردند  درنگ  آنچه به  خدا: »بگو

 . گیردنمى شريك خود فرمانروايى در را کس هیچ  و نیست او جز ياورى آنان براى. شنواست و

 آيه هفتم:

 (38فاطر/ ) الصُّدُورِ بِذاتِ عَلیم  إِنَّهُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبِ عالِمُ اللَّهَ إِنَّ

 . داناست دلها راز به که اوست و است،  زمین و آسمانها نهان داناىح که ست] خدا

 آيه هشتم:

 (18حجرات/ ) تَعْمَلُونَ بِما بَصیر  اللَّهُ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبَ يَعْلَمُ اللَّهَ إِنَّ

 .«بیناست کنیدمى آنچه بهح که ست] خدا و داندمى را زمین و آسمانها نهفته که خداست

شلدن حرف تحقیق اانا، علم غیب منحصلر به خداوند اهلل، لها و آوردهدر این آیات نیز با مقدم شلدن خبر 

 است.شده
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 کنندآياتی که علم غیب را از پیامبر نفی می دسته دوم؛

بیان کرده   که رسلول خدا به دسلتور پروردگار برای مردم صلریحاًتصلریح دارد براین ای دیگری از آیات،دسلته

 داند:است که از غیب چیزی نمی

 اول:آيه 

یَّ.  إِلَ   يُوحى  م ا  إاِلَّ أَتَّبِعُ  إِنْ  مَلَ ك  إِنِّی لَکُمْ  أَقُولُ  واَل  الْغَیْ بَ  أَعْلَمُ  واَل  اللَّ هِ  خَزائِنُ  عِنْ دی  لَکُمْ أَقُولُ  ال قُ لْ

 (50)انعام/ 

 که  گويمنمى ش ما به و  دانمنمى  نیز  غیب و  اس ت  من نزد خدا  هاىگنجینه  گويمنمى  ش ما به: »بگو

 . کنمنمى پیروى شودمى وحى من سوى به که را آنچه جز. امفرشته من

هایی دل بخواهی از رسلول خدا صللی اهلل علیه وآله  در صلدر اسلالم مشلرکان درخواسلتهای عجیب و معجزه

 است:که در سوره اسراء در ضمن چند آیه برخی از آنها بیان شده داشتند،

 فَتُفَجِّرَ  وَعِنَ بٍ  نَِخی لٍ  مِنْ  جَنَّ ة   لَ كَ  تَکُونَ  أَوْ.  يَنْبُوع ا  الْ أَرْضِ  مِنَ  لَن ا  تَفُْجرَ  حَتَّى  لَ كَ  نُؤْمِنَ  لَنْ  وَق الُوا

  يَکُونَ  أَوْ.  قَبِیال  وَالْمَالئِکَةِ بِاللَّهِ  تَأْتِیَ أَوْ کِسَ فاً  عَلَیْنا  زَعَمْتَ کَما  الس َّماءَ  تُسْ قِطَ تَفِْجیرا أَوْ  خِاللَها الْأَنْهارَ

ماءِ  فِی تَرْقى  أَوْ زُخْرُفٍ مِنْ  بَیْت   كَلَ  سُ بْحانَ قُلْ نَقْرَؤُُه کِتاباً  عَلَیْنا  تُنَزِّلَ  حَتَّى  لِرُقِیِّكَ نُؤْمِنَ  وَلَنْ  الس َّ

 . رَسُوال بَشَراً إاِلَّ کُنْتُ هَلْ رَبِّی

 م ا  براى  آبى پر  چش  م ه س  رزمین اين  از اينک ه  مگر  آوريمنمى  ايم ان تو  ب ه  هرگز  م ا  :گفتن د  آنه ا  و

 در  نهره ا  و  جويب اره ا  ک ه  ب اش  د  تو  اختی ار  در  انگور  و  خرم ا  درخت ان  از  ب اغى  اينک ه  ي ا  ، کنى  خ ارج

 فرود ما س ر بر  قطعه قطعه  پندارىمى که چنان آن  را آس مان  يا ، اندازى  جريان به  درختانش البالى

 داش ته  طال از نگار و نقش  پر  اىخانه يا.  بیاورى رو در  رو ما برابر در  را  فرش تگان  و  خداوند يا ، آرى

 نازل ما بر اىنامه آنکه مگر  آوريمنمى  ايمان  رفتنت  آس مان  به  حتى  روى،   باال  آس مان به  يا باش ى، 

 بش رى  جز من  مگر(  ارزش بى س خنان  اين از)  پروردگارم  اس ت منزه  بگو!!  بخوانیم  را آن که کنى

 . خدا فرستاده  هستم

دهد که برای آنها بگو: نه خزائن پاسلخ همین درخواسلتها نازل شلده و به رسلول خدا دسلتور میآیه فو  در  

 دانم و نه من فرشته ام.خدا در دست من است و نه از غیب چیزی می

 آيه دوم:

 (31)هود/ . مَلَك إِنِّی أَقُولُ واَل الْغَیْبَ أَعْلَمُ واَل اللَّهِ خَزائِنُ عِنْدی لَکُمْ أَقُولُ واَل

 من  ک ه  گويمنمى  و  دانم، نمى  غی ب  و  اس  ت،   من  پیش  خ دا  ه اىگنجین ه  ک ه  گويمنمى  ش  م ا  ب ه  و

 ام، فرشته
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در این آیه همانند آیه نخسللت، دسللتور خداوند به حضللرت نوح اسللت که در مقابل تهمت زنندگان زمانش 

 داند و نه از جنس فرشتگان است.میهای خداوند نزد اوست و نه از علم غیب چیزی بگوید: نه گنجینه

 آيه سوم:

 نَ ذير  إاِلَّ  أَنَ ا  وَم ا  إِلَیَّ يُوحى  م ا إاِلَّ  أَتَّبِعُ إِنْ بِکُمْ  واَل بی  يُفْعَ لُ  م ا أَدْری  وَم ا  الرُّس  ُ لِ مِنَ  بِ دْع اً کُنْ تُ  م ا  قُ لْ

 (9احقاف/ ) مُبین 

 من بر آنچه از  تنها من ش د  خواهد  چه ش ما و  من  با  دانمنمى  و  نیس تم  نوظهورى  پیامبر من: »بگو

 !«نیستم آشکارى دهنده بیم جز و کنم، مى پیروى شودمى وحى

 آيه چهارم:

رًّا  واَل  نَفْعاً لِنَفْس  ی أَمْلِكُ ال قُلْ تَکْثَرْتُ  الْغَیْبَ  أَعْلَمُ  کُنْتُ  وَلَوْ  اللَّهُ ش  اءَ ما إاِلَّ ض  َ  وَما  الَْخیْرِ مِنَ  الَس  ْ

 (۱۸۸اعراف/ ) . يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ وَبَشیر  نَذير  إاِلَّ أَنَا إِنْ السُّوءُ مَسَّنِیَ

 قطعاً  دانس  تممى  غیب  اگر و ندارم،   زيانى و  س  ود  اختیار  خودم براى  بخواهد،  خدا آنچه جز: »بگو

  براى  بش  ارتگر  و دهنده بیم  جز من. رس  یدنمى  آس  یبى من به هرگز و  اندوختممى بیش  ترى  خیر

 .«نیستم آورند، مى ايمان که گروهى

تَکْثَرْتُ الْغَیْ بَ  أَعْلَمُ  کُنْ تُ وَلَوْا و اال اعلم الغی بهلای ادر این آیلات، بلا جملله علم غیلب حتی از «،  الَس  ْ

 که تنها خداوند عالم به غیب است.پیامبران الهی نفی شده است ومفهومش این است

 

 کنند:علم  غیب را برای غیر خدا ثابت میآياتی که  دسته سوم؛

بلکه برای غیر آن نات یگانه نیز از جمله برای رسلوسن  دسلته دیگری از آیات، علم غیب را نه تنها برای خدا،

 نمایند.الهی ثابت می

 آيه اول:

 خَلْفِهِ  وَمِنْ  يَدَيْهِ  بَیْنِ مِنْ يَسْ لُكُ فَنِنَّهُ رَسُ ولٍ  مِنْ ارْتَض ى مَنِ إاِلَّ  أَحَداً  غَیْبِهِ عَلى  يُظْهِرُ فَال  الْغَیْبِ  عالِمُ

 (27-26)جن/  رَصَداً

 برگزيده  را آنها که رسوالنى مگر س ازد، نمى آگاه  غیبش  اس رار بر  را هیچکس  و اس ت،   او  الغیب  عالم

 . دهدمى قرار آنها براى سر پشت و رو پیش از مراقبینى و است

کند؛ اما جمله اسلتثنائیه، برای نات یگانه هسلتی اثبات و آن را از دیگران نفی میعلم غیب را  صلدر این آیه،

کند و این جمله عمومیت نفی جمله ای خاصلی که عبارت از رسلوسن الهی باشلند، نیز ثابت میآن را برای عده

 شکند.اولی را می
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گذرانیم.  اد آیه  آن را از نظر میعالمه طباطبایی فرمایش زیبایی در این رابطه دارد که برای روشلن شلدن مف

 فرماید: ایشان می

  الس  ی اق  من  ب نع ان ة  الکلم ة  ومف اد  الغی ب،   ع الم  هو والتق دير  مح ذوف،   لمبت دء  خبر  «الغی ب ع الم»و

: فقال ثانیاً نفس ه  إلى  الغیب أض اف  ولذا غیب،   کل علمه  اس تیعاب مع  تعالى به  الغیب  علم  اختص اص

. ذلك  يفد  لم  «علیه  يظهر فال»: قال  ولو  االختص اص  لیفید  المض مر  موض ع  الظاهر  بوض ع  «غیبه  على»

  الن اس  من  أح دا  ب ه  مختص  وهو  الغی ب  على  يطلع  فال  ب ه  يختص  علم ا  غی ب  ک ل  ع الم  هو  والمعنى

 .... کلی سلب فالمفاد

  من»  لقوله بیان  «رس ول من»  و  «أحدا»:  قوله من  اس تثناء  «رس ول من  ارتض ى من  إال»:  تعالى  قوله

  251. به المختص الغیب من شاء ما على رسله يظهر تعالى اهلل أن فیفید «ارتضى

 است،  الغیب  عالم  هو کالم  تقدير  و  شده،  حذف که  مبتدايى براى  است  خبرى  "الغیب  عالم "کلمه و

 است،   تعالى  خداى به مختص  غیب علم بفهماند  خواهدمى  که  است  اين  س یاق کمك به کلمه مفاد و

  خودش  به  را  غیب  دوم  نوبت  براى  جهت  همین  به  و گرفته،   فرا  را  عالم  سراسر  باطن  و  ظاهر  او  علم  و

 مس  لط آن بر را کس  ى ":نفرمود و کند، نمى مس  لط خود  غیب بر را کس  ى: فرمود و  داد نس  بت

  عالم  تعالى  خداى:  که  اس ت  اين آيه  معناى و  . رس انیدنمى نه گر و  برس اند،  را  اختص اص  تا "کندنمى

 به را مردم از کس هیچ  پس دارد،   خودش به  اختص اص که  علمى  به  هم آن  اس ت،   هاغیب  تمامى به

 . است کلى سلب آيه مفاد نتیجه در کند، نمى آگاه  باشدمى خودش به مختص که خود غیب

  "رس ول  من "جمله  و  اس ت،  "احدا "کلمه از  اس تثناى  اس تثنا،   در جمله »اال من ارتض ی من رس ول«

 که را  پیامبران  از  پیغمبرى هر  تعالى خداى که فهماندمى نتیجه در  اس ت،   "ارْتَض ى مَنِ "جمله بیان

  . سازدمى آگاه  بخواهد که خود به مختص غیب از مقدار هر به بخواهد

رسلاند که خداوند رسلوسنش را از علم غیبی که مخت  نات اند: این آیه میمفسلران شلیعه و اهل سلنت، گفته

 است.مند کردهخود او است، بهره 

  کنیم:در اینجا تنها به کالم قرطبی از مفسران اهل سنت اشاره می

  على  يطلعه فننه  للنبوة   اص طفى أی  ارتض ى من إال  غیبه  على  يظهر ال أی:  المعنى  يکون أن  واألولى

 س  بحانه  تمدح لم ا: علیهم  اهلل رحم ة  العلم اء  قال ... نبوته  على داال  ذلك  لیکون:  غیب ه من  يش  اء  ما

 
،  53ص ، 20ج، الميزان فى تفسير القرآن هـ(، 1412)متوفاى سيد محمد حسين  ،طباطبايى - 251

 هـ . 1417، الطبعة : الخامسة، ناشر: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة 
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 من  اس تثنى ثم  س واه  أحد  الغیب  يعلم ال  أنه على  دلیل فیه  کان  خلقه دون به  واس تأثر  الغیب بعلم

 ص ادقة وداللة  لهم  معجزة   وجعله  إلیهم  الوحی  بطريق  غیبه من  ش اء  ما  فأودعهم  الرس ل من  ارتض اه 

 252. نبوتهم على

س ازد مگر کس ی را  آگاه نمیبهتر اين اس ت که معنای آيه اين باش د که خداوند بر غیبش کس ی را 

که دلیل  س ازد؛ تا اينبرای نبوت برگزيده اس ت پس همانا او را بر هرچه از غیبش بخواهد مطلع می

که خداوند س بحان خودش را به علم غیب مدح کرده و آن را از اين اند:گفته علماء بر نبوتش باش د. 

ت که غیر او کس ی ديگر عالم به غیب نیس ت. ويژه خود )نه ويژه بندگان( قرار داده دلیل بر اين اس 

س پس اس تثنا رس والن برگزيده خودش را اس تثنا کرده اس ت و برای آنان از طريق وحی آنچه را 

 است. خواسته از علوم غیبی اش به آنها داده و آن را معجزه و دلیل صادق بر نبوتشان قرار داده 

 ب برخوردارند.بنابراین طبق این آیه، رسوسن الهی نیز از علم غی

و نکته جالب تر این اسللت که حتی علمای اهل سللنت در نیل این ایه گفته اند که این ایه ثابت میکند علم 

 غیب را برای خدا و پیامبر و وارثین انبیاء

 ابن حجر هیثمی چنین میگوید:

 اهلل  هو  الغیب  عالم  أی رس  ول  من  ارتض  ى من  إال أحدا  غیبه  على  يظهر فال  الغیب  عالم  تعالى وقال

  وقیل  غیبه من  يش اء ما على  مطلعه  فننه  للرس الة  ارتض اه  من  إال خلقه من  أحدا  علیه  يطلع فال وحده 

  هو  والص حیح   رص دا خلفه  ومن  يديه  بین من  يس لك  فننه  للرس الة  ارتض اه   من  لکن  أی منقطع  هو

  إلى ب النس  ب ة  قلیل ة  جزئی ات لکنه ا  کثیرة  مغیب ات على  وراثهم  ب ل أنبی اءه  أطلع  تع الى  اهلل  ألن األول

 253  غیره  دون وجزئیها کلیها اإلطالق على المغیبات بعلم المنفرد فهو تعالى علمه

 آيه دوم:

لِهِ  مِنْ يَْجتَبی  اللَّهَ  وَلکِنَّ  الْغَیْبِ  عَلَى  لِیُطْلِعَکُمْ  اللَّهُ کانَ وَما لِهِ بِاللَّهِ  فَآمِنُوا  يَش  اءُ مَنْ  رُس  ُ   وَإِنْ  وَرُس  ُ

 (179آل عمران/ ) . عَظیم  أَجْر  فَلَکُمْ وَتَتَّقُوا تُؤْمِنُوا

 
  الجامع ألحكام القرآن، ،هـ(671متوفاىعبد هللا محمد بن أحمد )ابو  األنصاري القرطبي، - 252

 . القاهرة  –ناشر: دار الشعب ، 28ص ، 19ج
 

:  الوفاة  الهيثمي حجر  ابن :  المؤلف اسم ،   724  ص    2 ج  الكبائر  اقتراف عن   الزواجر    -   253

  الثانية:  الطبعة  ،  م1999  - هـ 1420  -  بيروت   -  صيدا/   لبنان -  العصرية  المكتبة :  النشر  دار ، 973
 الباز مصطفى نزار  بمكتبة  والبحوث   الدراسات  بمركز واالعداد  التحقيق  تم :  تحقيق  ،
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 بخواهد را که هر فرستادگانش میان از خدا  ولى گرداند،   آگاه   غیب  از را  شما  که  نیس ت آن بر  خدا و

 ش  م ا براى  کنی د،  پرهیزگ ارى  و بگروي د  اگر  و  بی اوري د ايم ان پی امبرانش  و خ دا  ب ه  پس، . گزين دبرمى

 . بود خواهد بزرگ پاداشى

 نماید.این آیه نیز همانند آیه قبل، علم غیب را برای پیامبران الهی اثبات می

 نویسد:ا در توضیح آیه میالتنزیل معانی فی التأویل لباب المسمى الخازنا تفسیرعالء الدین بغدادی در 

  يؤمن  ال  ومن  ب ك  يؤمن  عمن  أخبرن ا  محم د  ي ا  ق الوا  ال ذين  قريش  لکف ار  لیطلعکم  قول ه  فی  الخط اب

  أو  ک افر  وفالن  مؤمن  فالن  فیقول  الک افر  من  المؤمن  الکف ار  أيه ا  لکم  لیبین  اهلل  ک ان  وم ا  والمعنى

( ولکن اهلل يجتبی من رس  ل ه من يش  اء ) يعنی ولکن اهلل   ...   غیره   أح د  الغی ب  يعلم  ال  ألن ه  من افق

 254. يصطفى ويختار من رسله من يشاء فیطلعه على ما يشاء من غیبه

که گفتند: ای محمد به ما خبر بده چه خطاب در کلمه »لیطلعکم« برای کفار قريش است، همانهايی

معنای آيه اين اس ت که بنای  آورند. بنابراين، ايمان نمی کس انی به تو ايمان میاورند و چه کس انی

د: فالنی خداوند بر اين نیس ت که برای ش ما مؤمنان را از کافران جدا س ازد و مش خص کند و بگوي

داند. ولی خداوند رس والن  کافر فالنی مؤمن و فالنی منافق اس ت؛ چرا که تنها خداوند غیب را می

 سازد. اش را از امور غیبی هرچه بخواهد آگاه میبرگزيده 

ابو حیان اندلسلی در تفسلیرش می نویسد: آگاهی پیامبران از امور غیبی، از اطالعات شخصی خودشان نیست؛ 

 وحی الهی است: بلکه از طریق

.  المغیبات   من ش اء ما على  فیطلعه  (يَشَ اء مَن رُّسُ لِهِ مِن)  ويص طفی يختار:  أی  (يَْجتَبِى اللَّهَ  وَلَکِنَّ)  .. 

  اطالعه رس له من ش اء من  اجتباء  تض من إذ.  المعنى فی قبلها  لما  ض داً بعدها ما  لکون هنا  لکنَّ  فوقوع

  إلیه،   بوحی  تعالى اهلل  باطالع هو  الغیب  على  الرس  ول فاطالع  الغیب،  علم  من  تعالى  أراد ما  على إياه 

 جه ة  من  ال  الوحی،   جه ة  من  ب ذل ك  ع الم  فهو  ه ذا  وإخالص  ه ذا  نف اق  من  ک ذا  الغی ب  فی  ب أنَّ  فیخبر

 255... .  المغیبات على وحی واسطة غیر من نفسه اطالعه

 
تفسير   ،(هـ 725متوفاى عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم )  ،البغدادي الشهير بالخازن -   254

  - بيروت / لبنان  - ناشر: دار الفكر ، 456ص،  1ج الخازن المسمي لباب التأويل في معاني التنزيل، 

 م. 1979ـ  هـ 1399
 

 ، 132ص ، 3ج تفسير البحر المحيط،  هـ(، 745متوفاى)محمد بن يوسف  أبي حيان األندلسي، - 255
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گزين د و او را بر امور غیبی ک ه هرچ ه بخواه د آگ اه می.. ولی از می ان پی امبرانش هر ک ه را بخواه د بر 

س ازد؛ پس وقوع »لکن« در اينجا نش انگر اين اس ت که معنای مابعدش ض د معنای ماقبل آن می

است. بنابراين،  اش را بر امور غیب تضمین کرده است؛ چرا که خداوند آگاه ساختن رسوالن برگزيده 

ی الهی اس  ت که خداوند از نف اق اين و اخالص آن فرد آگاهی رس  والن از امور غی ب، از طريق وح

اس ت و پیامبر از طريق وحی، نه از طريق اطالع ش خص ی و بدون واس طه، عالم به ديگر خبر داده 

 امور غیبی است. 

که خداوند رسلوسن هریک از مفسلران در نیل این آیه سلخنانی گفته اند و مطلب مورد اتفا  آنان این اسلت

 سازد.ز خبرهای غیبی مطلع میاش را ابرگزیده

شود؛  ای قابل تأمل در آیات این است که آگاه سازی امور غیبی توسط خداوند از طریق وحی خالصه نمینکته

 بلکه وحی یکی از مصادیق غیب است؛ زیرا که غیب مطلق امور پنهانی است.

 نویسد:ابو حیان اندلسی در معنای غیب در نیل این آیه می

  التی  األسرار  ومن  تحدُ،   التی  الحوادُ من  تعالى  اهلل  علم  فی  هو مما  البشر  عن  غاب ام  هنا  والغیب

 256. الناس عن غابوا إذا يقولونها التی األقوال ومن المنافقین،  قلوب فی

علم به  غیب در اينجا آن چیزهايی اس ت که از بش ر پنهان و در علم خداوند ثابت اس ت همانند:

که آنان غايب از ها منافقان اس ت و از س خنانیافتد و اس راری که در س ینهحوادثی که اتفاق می

 گويند. مردم می

 نتیجه نهايی از اين سه دسته آيات:

آید که علم غیب در واقع و ه علم غیب برشمردیم، این نتیجه به دست میکه در بارسه دسته آیاتیبا توجه به  

حقیقت اختصلاص به خداوند دارد و به دیگر عبارت، علم غیب ناتا و اسلتقالس مال خداوند اسلت. این مطلب از 

  یطول بلکه تبعی و   شلود؛ اما علم غیب پیامبران، ناتی و اسلتقاللی نیسلت؛دو دسلته آیات نخسلت اسلتفاده می

اسلت به این بیان که علم غیب آنان اعطا شلده از جانب خداوند اسلت. این مطلب را از  دسلته سلوم آیات به 

 آوریم.دست می

بنلابراین، شلللیعیلان علم غیلب را بله این معنلا و بیلان )یعنی تبعی نله اسلللتقاللی و ناتی( برای پیلامبران و ائمله 

تقاد نه تنها مخالف آیات قرآن نیسللت؛ بلکه برگرفته از معصللومین علیهم السللالم اعتقاد دارند و این گونه اع

 آیات است.

 
 ،  132ص ، 3جالمحيط،   تفسير البحر هـ(، 745متوفاى)محمد بن يوسف  أبي حيان األندلسي،  -   256



163 
 

تنها آیات دسلته اول و دوم که علم غیب را منحصلر به خدا  که به این اعتقاد شلیعیان اشلکال دارند،کسلانی

وم به کلی غافلند و در حقیقت  سللنگرند و از اندیشللیدن در آیات دسللته  کنند، میکرده و از دیگران نفی می

 اند.  آیه انامن ببع  و نکفر ببع ا واقع شدهمصدا

  أَحَداً  غَیْبِهِ عَلى يُظْهِرُ  فَال  الْغَیْبِ  عالِمُعالمه طباطبایی در جمع بین این سلله دسللته از آیات در نیل آیها

 نویسد: ا میرَسُولٍ مِنْ ارْتَضى مَنِ إاِلَّ

  من»  لقوله بیان  «رس ول من»  و  «أحدا»:  قوله من  اس تثناء  «رس ول من  ارتض ى من  إال»:  تعالى  قوله

  إلى  انض مت إذا فاآلية به  المختص  الغیب من ش اء ما  على رس له  يظهر  تعالى اهلل أن  فیفید  «ارتض ى

 ، 59:االنع ام  «هو  إال  يعلمه ا  ال  الغی ب  مف اتح   وعن ده »:  کقول ه  تع الى  ب ه  الغی ب  علم  تخص  التی  اآلي ات

  واألرض الس  م اوات  فی  من يعلم  ال ق ل»: وقول ه  ، 77:النح ل «واألرض الس  م اوات غی ب  وهلل»: وقول ه

  يعلمه  وغیره   لذاته  الغیب  يعلم  تعالى فهو  والتبعیة األص الة  معنى  ذلك أفاد  65:النمل  «اهلل إال  الغیب

 257. اهلل من بتعلیم

 بیان  «رس ول  من» جمله و  اس ت،   «احدا» کلمه از  اس تثناى  اس تثنا،   اين  «رَسُ ولٍ  مِنْ ارْتَض ى مَنِ  إِلَّا»

 ک ه  را پی امبران  از پیغمبرى  هر تع الى  خ داى  ک ه  فهم ان دمى  نتیج ه  در  اس  ت،  «ارْتَض  ى  مَنِ»  جمل ه

  ض  میمه را  آيه  اين اگر پس.  س  ازدمى  آگاه   بخواهد که خود به مختص  غیب  از مقدار  هر  به  بخواهد

 مَف اتُِح  وَعِنْ دَُه»  ش  ريف ه  آي ه  م انن د  دان د، مى  تع الى خ داى  ب ه  مختص  را غی ب  علم  ک ه آي اتى  ب ه  کنیم

ماواتِ  غَیْبُ  وَلِلَّهِ» آيه  و  «هُوَ  إِلَّا يَعْلَمُها ال  الْغَیْبِ ماواتِ فِی مَنْ  يَعْلَمُ ال  قُلْ» آيه  و  ، «وَالْأَرْضِ  الس َّ   الس َّ

 به و  خداس  ت،  آن از  اص  الت به  غی ب  علم  که  آيدمى  دس  ت به نتیج ه  اين  «اللَّهُ  إِلَّا  الْغَیْبَ  وَالْأَرْضِ

 . باشند داشته او تعلیم به بخواهد او که مقدارى هر به توانندمى هم ديگران خدا تبعیت

 گوید:ایشان در جای دیگر می

  أحد علیه  يطلع وال  تعالى باهلل  خاص  باالس تقالل أنه نس تنتج   الغیب  علم فی  الکلمات  مجموع فمن

 258. وجل عز باذنه اال

گیريم که اين علم بااالستقالل ويژه خداوند  است نتیجه میکه در باره علم الغیب  از مجموع کلماتی

 شود. است و کسی بدون اجازه خداوند از آن آگاه نمی

 
 ،  53ص ، 20ج، الميزان فى تفسير القرآن هـ(، 1412متوفاى) سيد محمد حسين  ،طباطبايى -   257
 ، 49ص ، لقرآن في اإلسالماهـ(، 1412متوفاى) سيد محمد حسين  ،طباطبايى - 258
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 اعتراف علمای اهل سنت به علم غیب پیامبران از طريق تعلیم الهی:

ز در نیل آیات دسلته سلوم، علم غیب را برای پیامبران از طریق تعلیم الهی ممکن و جای مفسلران اهل سلنت،

 کنیم:اند. در اینجا به متن سخن برخی از آنان اشاره میدانند و قائل به علم غیب داشتن آنان شدهمی

 . عظیم آبادی:1

 نویسد:ا میداود أبی سنن شرح المعبود عونعظیم آبادی در کتاب ا

ن  قول ه تع الى : * ) ع الم الغی ب فال يظهر على غیب ه أح دا إال من ارتض  ى من رس  ول ( * أی لیکو   

. فک ل م ا ورد عن ه ص  لى اهلل علی ه وس  لم من األنب اء المنبئ ة عن الغیوب لیس هو إال من معجزة ل ه  

ص لى اهلل علیه وس لم . قال على   إعالم اهلل له به إعالما على ثبوت نبوته ودلیال على ص دق رس الته

 القاری فی ش  رح الفقه األکبر : إن األنبیاء لم يعلموا المغیبات من األش  یاء إال ما أعلمهم اهلل أحیانا

ب اهلل تع الى    مخص  وص وق ال بعض األعالم فی إبط ال الب اط ل : من ض  روري ات ال دين إن علم الغی ب  ... 

وب الجمل ة ال يجوز أن يق ال  اهلل ...    ب ال يعلمه ا إالوالنص  وص فی ذل ك کثیرة * ) وعن ده مف اتیح الغی 

  ألحد إنه يعلم الغیب . 

  يجعل ه  من  عن د  اإلله ام  أو الوحی  إم ا التعلیم  ه ذا وطريق  ج ائز تع الى  اهلل  بتعلیم ب الغی ب  اإلخب ار  نعم

 259. الغیب علم إلى طريقا

راه اين تعلیم يا از وحی است  آری! اخبار به غیب، تنها از طريق تعلیم خداوند متعال جايز است. و  

 . يا الهام ، از جانب کسی که راهی به علم غیب دارد

 

 . قرطبی:2

 نویسد:ا میالقرآن ألحکام الجامعقرطبی از دیگر مفسران آنان در تفسیر ا

 علیه ا إطالع ه  ش  اء فمن هو إال يملکه ا  ال إلی ه  الموص  ل ة  الطرق  وبی ده   الغی ب علم  عن ده   تع الى  ف اهلل

 وما:  تعالى  قوله  بدلیل رس له  على إال إفاض ته  من ذلك  يکون وال حجبه  عنها حجبه  ش اء ومن  أطلعه

  على يظهر  فال  الغیب  عالم:  وقال  يش اء من رس له من  يجتبی  اهلل  ولکن  الغیب  على  لیطلعکم اهلل کان

 260 . رسول من ارتضى من إال أحدا غیبه

 
عون المعبود شرح سنن أبي داوود،   ،هـ( 1329متوفاى محمد شمس الحق ) العظيم آبادي، - 259

 ،  206ص ، 11ج
،  7ج  الجامع ألحكام القرآن، ،هـ(671متوفاىعبد هللا محمد بن أحمد )ابو  األنصاري القرطبي،  -   260

 . القاهرة  – ناشر: دار الشعب ، 2ص 
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رس اند که که انس ان را به غیب میهايی اس تنزد خداوند متعال علم غیب اس ت و در دس ت او راه  

پوشاند.  سازد و از هرکه بخواهد آن میتنها مالك آن خدا است. پس هرکه را بخواهد بر آن آگاه می

  غیب  از  را شما که  نیست  آن بر  خدا  وو اطالع از غیب تنها افاضه خدا بر پیامبران است که فرموده:  

 و  اس  ت،   او  الغیب  عالم.  گزيندبرمى بخواهد  را  که  هر فرس  تادگانش میان از  خدا  ولى گرداند،   آگاه 

 . است برگزيده  را آنها که رسوالنى مگر سازد، نمى آگاه  غیبش اسرار بر را هیچکس

 اص طفى من عباده من إال  قال علماؤنا : أض اف س بحانه علم الغیب إلى نفس ه فی غیر ما آية من کتابه

 . 261 

فننه يظهره على ما يش  اء من غیبه ، الن   "فال يظهر على غیبه أحدا . إال من ارتض  ى من رس  ول  

وأنبئکم بم ا   "( :    1، وفی التنزي ل )    الرس  ل مؤي دون ب المعجزات ، ومنه ا االخب ار عن بعض الغ ائب ات

لم اء رحم ة اهلل علیهم : لم ا تم دح  ق ال الع..   ح .   49] آل عمران :    "ت أکلون وم ا ت دخرون فی بیوتکم  

س  بحانه بعلم الغیب واس  تأثر به دون خلقه ، کان فیه دلیل على أنه ال يعلم الغیب أحد س  واه ، ثم 

اس تثنى من ارتض اه من الرس ل ، فأودعهم ما ش اء من غیبه بطريق الوحی إلیهم ، وجعله معجزة لهم 

 262 وداللة صادقة على نبوتهم . 

 

 . فخر رازی:3

 مند شوند:توانند از علم غیب الهی بهرهازی نیز اعتقاد دارد که تنها رسوسن برگزیده الهی میفخر ر

:  قوله  فی( من)  لفظة  (رَّسُ ولٍ مِن  ارْتَضَ ى مَنِ إاِلَّ  أَحَداً  غَیْبِهِ  عَلَى يُظْهِرُ  فَالَ  الْغَیْبِ عَالِمُ):  تعالى  قال  ثم

 263 . رسوالً يکون الذی المرتضى إال الغیب على يطلع ال أنه يعنی ارتضى لمن تبیین( رَّسُولٍ مِن)

بیان اش خاص ی  ( ، کلمه )من( در عبارت )من رس ول(  ... يه )عالم الغیب فال يظهر على غیبه أحداآ در

که مورد   اين . يعنی خداوند کس ی را از غیب مطلع نمی س ازد مگراس ت که مورد رض ايت خدا اس ت

 . رضايت بوده باشد و رسول است

 . ابو حیان اندلسی:4

 نویسد:ابو حیان اندلسی نیز می

 
 2ص   7ج  -القرطبي   - الجامع ألحكام القرآن ) تفسير القرطبي (  - 261
 28ص   19ج  -القرطبي   - تفسير القرطبي ( الجامع ألحكام القرآن )   - 262
التفسير الكبير أو مفاتيح   ،هـ(604متوفاىفخر الدين محمد بن عمر التميمي )  الرازي الشافعي، - 263

 148ص ، 30جالغيب، 
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  المرتض ی إال  الغیب  على  يطلع  ال  أنه  يعنی  ارتض ى،   لمن  تبیین  (رَّسُ ولٍ مِن)و  يطلع،  فال: (يُظْهِرُ فَالَ) 

 264. مرتضی کل ال خاصة،  للنبوّة  مصطفى هو الذی

«من رس ول« بیان کننده رس والن مورد رض ايت الهی اس ت. يعنی   س ازد، آگاه نمی فال يظهر يعنی، 

نه هر  را که بر نبوت برگزيده(؛س ازد مگر تنها مرتض ی را ) آن کس یخداوند بر امور غیبی آگاه نمی

 مرتضی را. 

 . ابن کثیر دمشقی:5

 نویسد: ا میالعظیم القرآن تفسیرابن کثیر نیز در ا

  الملکی  الرس  ول  يعم  وه ذا(  رس  ول  من  ارتض  ى  من  إال  أح دا  غیب ه  على  يظهر  فال  الغی ب  ع الم) 

 265  . والبشری

ش امل رس ول ملکی )فرش تگان( و بش ری )رس والن و پیامبران الهی(   آيه »عالم الغیب فال يظهر... «، 

 شود. می

 682بیضاوی المتوفی 6

ولٍ ( * بی ان ل * ) مَنِ ( * ،  ) إِلَّ ا مَنِ ارْتَض  ى ( * لعلم بعض  ه حتى يکون ل ه معجزة . * ) مِنْ رَس  ُ

واس تدل به على إبطال الکرامات ، وجوابه تخص یص الرس ول بالملك واإلظهار بما يکون بغیر وس ط ، 

أحوال اآلخرة بتوس  ط   ک اطالعن ا على  وکرام ات األولی اء على المغیب ات إنم ا تکون تلقی ا عن المالئک ة

 266األنبیاء . 

 ابن حجر 7

قال تعالى قل ال يعلم من فی الس ماوات واألرض الغیب اال اهلل وقوله لنبیه قل ال أملك لنفس ی نفعا 

وس ائر ما کان النبی ص لى اهلل علیه وال ض را اال ما ش اء اهلل ولو کنت أعلم الغیب الس تکثرت من الخیر  

کما قال تعالى عالم الغیب    م اهلل تعالى إياه ال أنه يس تقل بعلم ذلكوس لم يخبر به من الغیوب باعال

 . فال يظهر على غیبه أحدا اال من ارتضى من رسول

 ۱۷۵ص  9فتح الباری ج 

 
 ،  348ص ، 8ج تفسير البحر المحيط،  هـ(، 745متوفاى)محمد بن يوسف  أبي حيان األندلسي، - 264
تفسير القرآن  هـ(، 774متوفاىابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي ) ابن كثير الدمشقي،   - 265

 ،  434ص، 4ج العظيم، 
عبد هللا بن محمد الشيرازي الشافعي    - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) تفسير البيضاوي (  - 266

 254ص   5ج  - البيضاوي 
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«چنین  المؤمن  وم ا ترددت عن ش  و أن ا ف اعل ه ترددی عن نفسابن حجر در ذي ل اين رواي ت   »

 میگويد

مغیب ات ب اطالع اهلل تع الى ل ه وال يمنع من ذل ك ظ اهر قول ه  وفی ه دالل ة على جواز اطالع الولی على ال

تعالى عالم الغیب فال يظهر على غیبه أحدا اال من ارتضى من رسول فننه ال يمنع دخول بعض أتباعه  

 267 معه بالتبعیة

فان بعض من لم يرس خ فی االيمان کان يظن ذلك حتى کان يرى أن ص حة النبوة تس تلزم اطالع  

النبی ص لى اهلل علیه وس لم على جمیع المغیبات کما وقع فی المغازی البن إس حاق ان ناقة النبی  

ص لى اهلل علیه وس لم ض لت فقال زيد بن اللص یت بص اد مهملة وآخره مثناة وزن عظیم يزعم محمد 

نبی ويخبرکم عن خبر الس ماء وهو ال يدری أين ناقته فقال النبی ص لى اهلل علیه وس لم ان رجال  أنه 

واهلل ال أعلم اال م ا علمنی اهلل وق د دلنی اهلل علیه ا وهی فی ش  ع ب ک ذا ق د يقول ک ذا وک ذا وانی  

اال ما   فاعلم النبی ص لى اهلل علیه وس لم انه ال يعلم من الغیب حبس تها ش جرة فذهبوا فجاءوه بها

 268 علمه اهلل وهو مطابق لقوله تعالى فال يظهر على غیبه أحدا اال من ارتضى من رسول اآلية

نیز همانند شللیعیان عقیده دارند که خداوند  سللنت  نتیجه: با توجه به سللخنان فو ، بسللیاری از علمای اهل

مند غیب ویژه و ناتی خود بهرهمتعال برخی از بندگان برگزیده خود را که همان رسوسن الهی هستند، از علم  

شلیعیان  مخت   که  اسلالمی اسلت نه این مشلترک میان تمام مذاهب    اسلت و در نتیجه این یک عقیدهکرده

 باشد.

 : سد ینو یماهل سنت  ی مفسر بزرگ آلوس عالمه 

از غیر خداوند عزوجل نفى شللده، علمى اسللت که براى نات شللخ  و بدون   ی کهاحق این اسللت، علم غیب

از این سلنخ نیسلت بلکه جزء اسلت واسلطه، ثابت باشلد. و اما آنچه را که براى بعضلى از خواص به وقو  پیوسلته  

 269 عنایات وافاضات الهى است که خداوند آنرا بر عده اى از بندگان خود افاضه کندا

و  نیز به علم غیب داشللتن پیامبر ) ص (     در صللحاح اهل سللنت   چندین روایتسللی  گذشللته از اعتراف  آلو

  : اشاره دارد اشخاصی همچون حذیفة 

 
 298ص  11ج   - ابن حجر  -فتح الباري   - 267
 308ص  13ج    -همان  - 268

 22، ص:  10، سيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج آلوسى - 269
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بینید؟ قسلم به خدا خشلو  و رکو  شما بر من پنهان نیست، اپیامبر فرمود: آیا من را در مقابل خود اینجا مى

 270. بینممن شما را از پشت سر خویش مى

حذیفله می گوید  رسلللول خدا )ص(  خطبله ای خواندند و ما را از آنچله که اتفلا  افتلاده بود ، وهر آنچله که تا 

 2۷۱روز قیامت  اتفا  خواهد افتاد  مطلع کرد . 

پس همانطور که رسول خدا ص به اجازه و لطف خداوند میتواند دارای این علم باشند و به حذیفه تعلیم داده  

 این علم را از طریق پیامبر )ص(  بدست آورده باشند.ت که امامان نیز اشکالی نیساند هیچ 

در پاسلللخ به این سلللوال که چرا پیامبر با وجود  علم غیبی که داشلللتند ، افرادی همچون دو خلیفه اول  را  

خدا ص  رسلول  نسلبت با خیانتهایی که بعد از وفات ایشلان  مرتکب خواهند شلد  را  مفتضلح نکرد باید گفت  

ملزم بودند که با مردم به صللورت عادی ) انما انا بشللر ( و بر اسللاآ حکم ماهر  رفتار کنند که برای دیگران  

اگر رسلول خدا )ص( با مغیبات رفتار می (  لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُ ولِ اللَّهِ أُسْ وَة  حَسَ نَة بتواند  الگو باشلد ) 

ز ایشلان الگو بگیرند و این نق  قرض اسلت چرا  خداوند متعال بشلر را کرد قطعا از طاقت مردم خارج بود که ا

عالوه بر این رسلول خدا ص  (   لَا يُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسً ا إِلَّا وُسْ عَهَا) با آنچیزی که در توان ندارد مکلف نمی سلازد

نمیتوانسلللت قصلللاص قبل از جنایت انجام بدهد همانگونه که  خداوند شلللیطان را قبل از نافرمانی  ز درگاه  

خویش بیرون نراند و همانگونه  که  حضلرت لوط  با  توجه به اینکه  وحی به او اطال  داده بود که همسلرش 

 272نکرد.  را رهالکن  قبل از وقو  معصیت او   نافرمانی کرده و گرفتار  عذاب الهی  خواهد شد 

 

 8سوال   1ج     ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 
ِ ما    - 270 ِ )صلى هللا عليه وسلم( قال هل تََرْوَن قِْبلَتِي َها ُهنَا فََوَّللاَّ عن أبي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

صحيح البخاري، كتاب الصالة، ابواب   يَْخفَى َعلَيَّ ُخُشوُعُكْم وال ُرُكوُعُكْم إني أَلََراُكْم من َوَراِء َظْهِري؛
َماِم الناس،  ح   - استقبال القبلة   408بَاب ِعَظِة اْْلِ

مقاماب ما ترك شی اب یکون في مقامه یلك للی قیام   ()ص قام فینا رسول الله  قال ت  حذیفة   عن  - 271
أص حابي هؤالء ولنه لیکون منه الش يء قد حف ه ونس یه من نس یه قد علمه   الس اعة لال  حدث به ، حف ه من

الفتن وأش راط   - ص حیح مس لم.فأیکره کما یذکر الرجل وجه الرجل لیا غاب عنه ، ثم لیا رآه عرفه نس یته فأراه
 5147رقم الحدیث   - فیما یکون للی قیام (ص) النبي لخبار -الساعة  

ن    -  272 كر لر بِّ لک رر س   ک ا رک نَّ  لذ
وطک ا لک وا یر الک

ر
هک ق نَّ  لذ

كر تر
ر
أ رر الَّ ام   لذ

د  حر
ر
م  أ کک ن  ت  مذ فذ

تر ل  الر یر لذ ور
ی  نر اللَّ عل مذ

ط  قذ  بذ
كر لذ ه 

ر
أ رذ بذ

س    
ر
أ كر فر ی  لر وا لذ

لک ص   ذ یر
م   هک ابر ص ر

ر
ا أ ا مر هر یبک ص ذ گفتند ت ای لوط ، ما رس والن پروردگار تو هس تیم . اینان ، هرگز به تو دس ت نخواهند یافت  .    (  81  هود/  ).    مک

س ی ای ش ب بگذرد ، خاندان خوی  را بیرون ببر . و هیي یك ای ش ما روی برنگرداند جز ینت که به او نیز آننه به آنها  . چون پا
 رسد خواهد رسید .
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و آيا اين ازدواج  که داش ت  با عائش ه ازدواج کرد ؟  یبیبا وجود علم  غ  امبریچرا پ-72

 دلیل بر روابط خوب پیامبر )ص( با خلیفه اول می باشد؟

پیغمبر علم غیب ندارد و ازدواج و یا دوسللتی وی با کسللی نمی تواند دلیل بر مخالفین شللیعه  طبق نظر  اوس:

 صحت عقاید و رفتار وی باشد .

ه اسللت ، علت ازدواج را همان علت حتی اگر بگویند رسللول خدا وی را می شللناخته و با وی ازدواج کردثانیا:

ازدواج حضلرت نوح و حضلرت لوط با همسلرانشلان می دانیم . با اینکه در قرآن کریم آمده اسلت که همسلر ِ 

 حضرت نوح و نیز همسر حضرت لوط ، همراه و همنظر با دشمنان ایشان بوده اند .

 نبوده است. خصی و محبتهای ش  ییزناشوتمایالت هرگز ها ازدواج  نیهدف از ا ثالثا: 

در آن محیطی که جنن و خونریزی و غارتگری رواج داشلت، بهترین عامل بازدارنده از جنگها و عامل وحدت 

وآله    هیاهلل عل  ی)صللامبریپ  ،یرو نیز ااپیوند زناشلویی بود.   عین حال گسلترش دین مبین اسلالمر  ودو اُلفت ،

وآله وسللللم(   هیاهلل عل  ی)صلللل امبریبا پ  گرانیاز د  شیکه ب  لىیبا قبا  ژهی، به و  شیبزرگ قر  لیوسللللم( با قبا

 چیانصللار که از سللوى آنان ه لیقبازنان  ، ازدواج نمود . اما با  لیو بنى اسللرائ  هیدشللمن بودند ، مانند بنى ام

واین مسلاله از مسللمات   )ص( دشلمنى نداشلتند، ازدواج نکردامبریبه پ  نسلبتو آنان  شلد یخطرى احسلاآ نم

شلناخت،  د یکه از نو با  یامبریمحمد پدر کتاب معروفش    یحیمسل سلندهینو  و،یورگیگ ی باشلد تا جایی که  م

 :سد ینویم20۷ص

شللود و از   انیداماد ابوسللف  بیترت نیرا به ازدواج خود درآورد تا بد   بهیحبام(  وسلللّمآلهوهیعلاهللی)صللل  محمد 

دشلمنان  ریو سلا  انیو هند زن ابوسلف  هیامیبا خاندان بن امبریپ  جهینسلبت به خود بکاهد. در نت  شیقر  یدشلمن

 مکه شد. یهااسالم در خانواده  یتبل یبرا یماثر اریعامل بس بهیحبام شد و شاوند یخود خو نیخون

 نانآاکرم)ص( درباره ازدواج با   امبری: اگر به علل وحکمت  پ  ی نویسلد م) از علمای سللفی معاصلر (    یرضلاوق

ازدواج کرد ونه    ینه به خاطر شللهوت امبریکه پ  میشللو  یمتوجه م  میکن  قیتحق  میبخواه  )همسللران پیامبر (

ربط   یاله  نی. تا مردم را به دکه با آنها ازدواج کردند  بود    یبخاطر مصالح، ایشان تنها  یویو نه رغبت دن  یلذت

اینکه عرب  به  نسلبتهای فامیلی که با ازدواج  ایجاد می شلود اهمیت  بسلیاری قائل هسلتند و دهد . بخصلوص  

 273این نسبتهای فامیلی تاثیر بسزایی )درتوسعه دعوت و دیگر مصالح اسالمی ( داشت .

 
لو بحثنا وراء یواجه منهن، لوجدنا أن هناك حکمة هدف للیها النبي ص لی الله علیه وس لم من    - 273

ا . فلم یتزوج لش هو ا، وال للذا، وال لرغبة دنیویة، ولکن لحکم ولمص الح، ولیربط  یواجه بکل واحدا منهن جمیعب
الناس بهذا الدین . وبخاص  ة أن للمص  اهرا وللعص  بیة قیمة کبیرا في بةد العرب، ولها تأثیر وأهمیة . ولذا أراد  
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 امام علیفضائل .22بخش 

 ؟مولود کعبه است)ع(  یحضرت عل ايآ -73

قطعی و متواتر اسللت ، و   وسدت امیر مامنان علیه السللالم در کعبهو اهل سللنت    دیدگاه شللیعیانجواب : از 

 احدی غیر از آن حضرت در داخل خانه کعبه به دنیا نیامده است .

 کتب شیعه : 

 سید هاشم  بحرانی می نویسد : 

قلت : إن رواية أن أمیر المؤمنین ) علیه السالم ( ولد فی الکعبة بلغت حد التواتر ، معلومة فی کتب  

 274. العامة والخاصة 

 روایات وسدت  حضرت در کعبه  از حد تواتر  گذشته است و در این مساله در کتب خاصه وعامه معلوم است

 شیخ مفید  می نویسد :

بى طالب علیه السّ الم در روز جمعه س یزدهم ماه رجب پس از س ى حض رت امیر المؤمنین علی بن ا

دنیا ه ب خانه خدااز وى کس ى در   پیش نه  ، به دنیا آمد س ال از عام الفیل در خانه خدا در ش هر مکه 

علیه السّ الم در خانه خداوند فض یلت و ش رافتى    امیر مؤمنانتولد    و نه بعد از آن حض رت . نیامده  

 2۷۵ .  به آن حضرت اختصاص داده استبرای بزرگداشت مقام و منزلتش گ است که پروردگار بزر

 کتب اهل سنت : 

  متواتر دانسته است :را در کعبه حاکم نیشابوری  در کتاب المستدرک علی الصحیحین  وسدت امام علی ) ( 

را در داخل   -اهلل وجهه  کرم    -روایات متواترى وارد شلده که فاطمه بنت اسلد ، امیرمامنان على بن ابى طالب 

 2۷6کعبه به دنیا آورده است.

 68سوال    2ج  ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 
علیه الص ةا والس ةم أن یجمع هؤالء ویرغبهم في اْلس ةم، ویربطهم بهذا الدین، ویحل مش کةا اجتماعیة 

 455 ص1ج(    القرضاوي)   معاصرا فتاویلنسانیة کثیرا بهذا الزواج.  و
 52ص  1ج  -السید هاشم البحراني  -غایة المرام وحجة الخصام في تعیین اْلمام من طریق الخاص والعام  -  274

ولد بمکة في البیت الحرام یوم الجمعة الثالث عشر من رجب سنة ثةثین من عام الفیل ، ولم  - 275
یول د قبل ه وال بع ده مولود في بی ت الل ه تع الی س   واه لکرام ا من الل ه تع الی ل ه ب ذل ك ولجةال لمحل ه في التع یم 

  5ص ،  1ج  ، اْلرشاد في معرفة حجج الله علي العباد ، .الشیخ المفید  
کفق د تواترا ايخب ار أن ف اطم ة بن ت أس   د ول دا أمیر المؤمنین علي بن أبي ط ال ب کرم الل ه    -  276

 ، 550، ص  3ج  ،المستدرك علی الصحیحین ، الحاکم، النیسابوري  وجهه في جوف الکعبة   .
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 د ئل اواوك چه ك؟  _74

  
مبالغه  کنیم و این هرگز  احتیاج پیدا مى  اگر بخواهیم که مفصلال به این سلاال پاسلخ دهیم به دهها جلد کتاب

آیه :  شلود یعنى از لحظه نزول اینشلرو  مى  ) ص (امامت از آغاز بعثت پیامبر    نیسلت چونکه دسیل ما درباره

کن و بترسلان.ا آرى، از این  ایعنى: خویشلان نزدیک را انذار (214وَ أَنْذِرْ عَشِ یرَتَكَ األَقْرَبِینَ )الش عراء/  

ادامه یافت و دسئل ما به صللدها آیه و هزاران روایات   6کرم  ا  آیه شللرو  شللد و تا آخرین لحظه حیات پیامبر

ملا در اینجلا   نلدارد . شلللود و در مورد این احقیقلت ثلابلت شلللدها بین مسللللملانلان اختالفى وجودمى منتهى

الَّذِينَ  : إِنَّمَا وَلِیُّکُمْ اللّهُ وَ رَسُ ولُهُ وَ وسیت اسللت   کنیم  از جمله آنها آیهمختصللرى از این دسیل را نکر مى

الَة وَ يُؤْتُونَ الزَّکَاَة وَ هُمْ رَاکِعُونَ)مائدة/   آمَنُوا الَّذِينَ يُقِیمُونَ  ایعنى: ولى امر و یاور شللما تنها  (55الص َّ

دهند.ا مفسللرین مى  خدا و رسللول و مامنانى خواهند بود که نماز به پا داشللته و در حال رکو  به فقرا زکات

اند که این آیه در حق و شلأن حضلرت را نکر کرده  سلنت بیش از شلصلت مصلدر وتاریخ نگاران از علماى اهل

حاکم  للللل۱شللده و آن زمانى بود که در حین رکو  صللدقه داد، از جمله مفسللرین :   نازل  ۷امیر المامنین  

للل سیوطى درالدرّ   6۴9ص   ۱الکاشف ج    للل زمخشرى در  2۱6ح    ۱6۱ص    ۱الحسکانى در شواهد التنزیل ج  

للللل ابن   2۸۸ص    6للللل تفسلیر الطبرى ج    ۵3ص    2فتح القدیر ج    للللل الشلوکانى در  293ص    2المنثور ج  

لل واحدى در   2۱9ص  ،     6  لل تفسیر القرطبى ج  3۸3ص    2الجوزىالحنبلى در زاد المسیر فى علم التفسیر ج  

ل و بسیارى دیگر از مارخین : ابن عساکر الشافعى در   26  ص  ۱2لل در تفسیر رازى ج    ۱۴۸أسباب النزول ص  

 ۱السمطین ج    ل فرائد   ۱۵۱ح    ۱۵0ص    2ل بالنرى در أنساب األشراف ج    90۸ح    ۴09ص  2تاریخ دمشق ج  

ص    ۱و ج    3۱الشافعى در امطالب الساولا ص    لل ابن طلحه  2۷3ص    2لل طبرى در ریاض النضرة ج    ۱۱ص  

چ   ۱۱۵دّة ص  للل قندوزى الحنفى در ینابیع المو  ۴۱6ح    ۱۴6ص    ۱۵العمّال ج    للل متّقى الهندى در کنز  ۸۷

ل   ۱23و ص    ۱0۸الفصلول المهمّة ص    لللل ابن الصلبّا  المالکى در  ۱۱۴ص   ۱اسلالمبول و در چا  دیگرى ج  

مراجعه    6۵) برای توضللیح ایه به سللوال   و دهها مصللادر دیگر .  22۸  کنجى الشللافعى در کفایة الطالب ص

 بفرمایید (

وقتى    »وَ أَنْذِرْ عَشِ یرَتَكَ األَقْرَبِینَ«.   فرماید :تعالى مىباشللد، خداى  یکى دیگر از دسیل امامت آیه انذار مى

 شلد، آن حضلرت خویشلاوندان خود را جمع کرد و بعد از داسلتان مفصللى به نازل  6که این آیه بر پیامبر اکرم  

  على برادر و وصلى و خلیفه و خلیفتى من بعدى فاسلمعوا له و أطیعوه یعنى :  آنان فرمود : على أخى و وصلیّى

و از او اطلاعلت نملاییلد. این روایلت را طبرى در   من بعلد از من، بر شلللملا خواهلد بود پس حرف او را گوش کنیلد 

 للل ابن أبى الحدید در شرح النهج ج  62ص    2األثیر در الکامل فى التاریخ ج   للل ابن  3۱9ص   2تاریخ خود ج  

  3۷۱ص    ۱شواهد التنزیل ج  در    لل الحسکانى  ۱39ح    ۸۵ص    ۱لل ابن عساکر در تاریخ دمشق ج    2۱0ص    ۱3

 .  3۷۱ص   3الشافعى در تفسیر الخازن ج  ل عالء الدین ۱۱۵ص  ۱۵ل کنز العمّال ج 

ل ۴(  ۷2آیه امانت )احزاب/    للل3(  ۴0للل آیه اسکمال )مائدة/  2(  6۷للل آیه تبلی  )مائدة/  ۱از دسیل دیگر امامت   

عمران/ ل آیه اعتصام )آل  ۷(  ۵9أولى األمر )نساء/  هل آی  6(  ۴3ل آیه أهل الذکر )النحل/    ۵(  ۸2آیه غفران )طه/  

( و دهها آیات ۷2( و آیات امامت )أنبیاء /  ۱2آیه تطهیر )یس/    لللل  9(  6۱عمران/  لللل آیه مباهلة )آل ۸(  ۱03
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 اهل بیت  اند . و علماء اسللالم از دو فرقه شللیعه و سللنى آن را دربارهامامت اشللاره کرده  دیگر که به حقانیت

 اند .تفسیر کرده معلیهما اسسال

توان آمار دقیقى از زیاد اسلللت که نمى  که تعداد آنها بطورى ،  اما درباره احادیث مربوط به امامت باید گفت    

منزللت ، حلدیلث الثقلین ، حلدیلث کسلللاء ، حلدیلث غلدیر ، حلدیلث طیر ،  آنهلا ارائله داد؛ از جملله آنهلا : حلدیلث

  . . . سفینه ، حدیث نجوم ، حدیث اثنى عشر و  حدیث

از پیلدایش اسلللالم تلا   ) ص (پیلامبر    شلللود زیرا کلهبنلابراین دسیلل املاملت محلدود بله یلک آیله و یلا روایلت نمى

کرد و این مسلئله در نزد تمام مسللمانان ثابت شلده و در این تأکید مى  آخرین لحظه حیات خود دائما بر آن

  کند . بجز افراد متعصب و کور دل کسى شک نمى مورد

 

 26سوال    1ج  ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 ) پاسخ مفصل به ايات را در کتاب ارشاد السائلین جلد سوم بیان خواهیم کرد (

  
طاهرش وراس  جشَ     اهل ضهك پاك   ) ص (آيا جايز اسك ى  دع سا گرد وهالد پهاوبر  _ 75

   سر ع ضگهري ؟  

  
ها در نزد خداى عزّوجلّ داراى  و شللب  یابیم که بعضللى از روزهاوقتى در آیات قرآن تأمل و دقت کنیم درمى

مثال : قرآن کریم نکر کرده که  مهم و مقدسلى در آن روز و شلب اسلت  عظمت اسلت و آن بخاطر تحقق امر

 مبارک است . ) شب قدر از هزار ماه بهتر است( و آن شبى القدر خیر من الف شهر لیلة

که دراین شللب امر عظیمى تحقق یافت و آن نازل زیرا  اما چرا آن شللب مبارکتر و بهتر از هزار ماه گردید؟    

 شدن قرآن کریم است .

گوییم : آیا روزى که اشلرف مى  و ما،  گردد  اد عظیم و مبارکى بر مىبنابراین مقدآ شلدن این شلب به روید   

روز مبارکى نیسلللت و در آن رویداد   در آن بدنیا آمدند آیا ،اطهار   و ائمه  ) ص (مخلوقات محمّد مصلللطفى  

 رخ نداده است؟ پس چرا مستحق تقدآ و تعظیم نباشد؟ عظیمى

إِلَّا الْمَوَدََّة فِى الْقُرْبَى    قُلْ ال أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرآو فرمود :  خداى تعالى به محبت آنان امر کرده    و حال آنکه  

جز اینکله مودت و محبلت مرا در حق   خواهمایعنى: بگو من از شلللملا اجر رسلللاللت نمى  (23)الش  ورى/  

 ترینصلمیمى  علیهما السلالم  این جشلن و سلرور بخاطر اهل بیت بدون شلک ،خویشلاوندان من منظور دارید.ا  

 محبت به آنان است .  ابراز ، ترینخال  و

و قومش روز نزول امائدها )سلفره آسلمانى( را   )   (  مریم از طرف دیگر قرآن کریم نکر کرده که عیسلى بن

مَ ا اللَّهُمَّ رَبَّنَ ا أَنزِلْ عَلَیْنَ ا مَ ائِ دًَة مِنْخلداى تعلالى از قول عیسلللى فرمود :  عیلد قرار دادنلد . ءِ تَکُونُ لَنَا  الس  َّ

ایعنى: )عیسلللى بن مریم    (114الرَّازِقِینَ )م ائ دة/    عِی دآ لِ اَوَّلِنَ ا وَ آخِرِنَ ا وَ آيَ ةً مِنْ كَ وَ ارْزُقْنَ ا وَ أَنْ تَ خَیرُ

اى آسلمانى( بفرسلت تا )این روز( براى ما و اى )سلفرهاز آسلمان مائده تو بر ما،  گفت:( بارالها اى پروردگار ما 
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  آیند روز عید مبارکى گردد و آیت و حجتى از جانب تو براى ما باشللد، و ما را روزى ده  س از ماکسللانى که پ

 که تو بهترین روزى دهندگانى.ا

و شلرک و بدعت نیسلت، پس چرا نزول وحى و روز مبعث و   اى از غذا عید و شلادى بودهپس اگر نزول سلفره  

 که آن را عید بگیریم؟   د؟ و چرا براى ما جایز نیستانچنین مناسبتى( را شرک و بدعت دانسته  )جشن گرفتن

چه مرده تعظیم و تکریم کنند و به او   را چه زنده و   ) ص (و حال آنکه خداى تعالى امت را امر کرد تا پیامبر  

  الّذِى أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ  فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوُه وَ نَصَ رُوُه وَ اتَّبَعُوا النُّورَ  ارج بگذارند و در قرآن فرمود  :

حرملت و عزت نگلاه   ایعنى: پس آنلان کله بله او گرویلده و ایملان آوردنلد و از او  (157هُمْ الْمُفْلُِحونَ )اعراف /  

نمودند، آن گروه به حقیقت رستگاران عالمند.ا   داشتند و او را یارى کردند و از نورى که بر او نازل شد پیروى

) اتعزیرا در این آیه و در کلمه اعزّروها تعظیم و تجلیل از رسللول خدا   اند که مراد ازهو مفسللرین نکر کرد

صللوات بفرسلتند و خداى   اسلت . به همین علت اسلت امت را امر کرد تا بعد از هر نمازى به او سلالم و   ص (

لُّونَ عَلَى    إِنَّ اللّهَ و مَالِئکَتَهُتعالى در قرآن فرمود:   لِّمُوا  يُص  َ لُّوا عَلَیْهِ وَ س  َ النَّبِىِّ يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ص  َ

فرسلتند شلما مى  ایعنى: خدا و فرشلتگانش بر )روان پاک( این پیغمبر صللوات و درود  (56)احزاب/  تَسْ لِیماً

گویید و تسلیم   تعظیم و اجالل بر او سالم  اید، بر او صلوات و درود بفرستید و باهم اى کسانى که ایمان آورده

در نزد مسللمانان  از امور ثابت شلده   ) ص (بنابراین گرفتن جشلن و سلرور در میالد پیامبر    فرمان او شلوید.ا 

گفته اسلت : اهل اسلالم همچنان ماه وسدت   2۷ص    ۱اسلت . به همین علت قسلطالنى در المواهب اللدنیة ج  

شللبهایش انوا  صللدقه را   دهند و درو مهمانى مىپزند گیرند و در آن روز غذا مىجشللن مى  آن حضللرت  را

بذل و بخشللش کرده و انجام اعمال خیر خواهانه و پاک را   سللازند ودهند و سللرور و شللادى را آشللکار مىمى

برکات و فضلل وسلیعش   پردازند وحضلرت  به مولودى خوانى مى  بمناسلبت میالد گرامى آن  کنند وبیشلتر مى

خداى تعالى بیامرزد هر کسلى را که شلبهاى میالد مبارک او  گیرد . پسدر بر مىبر آنها آشلکار شلده و آنها را  

 بگیرید  . را عید 

نکر کردند که شللب وسدت پیامبر ) ص ( از لیله القدر نیز افضللل اسللت چون در لیله القدر   ۸۸و در صللفحه    

ملت بر همله موجودات اتفلا  برکلت و رحملت بر املت پیلامبر اتفلا  افتلاد املا در وسدت پیلامبر ) ص ( برکلت و رح

 و ما ارسلناک اال رحمه للعالمین . افتاد ، همانطور که در قران کریم خداوند متعال فرمودند : 

ترین اعیاد مبارک هستند چونکه خداى تعالى افضل  ، پاکش  و اهل بیت  ) ص (بدون شلک میالد رسلول اکرم  

 رسد . مبین )آشکار( مى طریق آنهاست که انسان به حقرحمتى براى جهانیان قرار داده است و از  آنها را

متعلق به جسللم انسللان را عید بداند پس درباره نزول    اى آسللمانى کهنازل شللدن سللفره کریم    پس اگر قرآن

باشد و به خروج  مى  که متعلق به روح انسان و هدایت او به سوى خداى سبحانه و تعالى  وحى چه باید بگوییم

هایى در تعظیم و بزرگداشلت بعضلى از علماء کتابها و رسلاله نور تعلق دارد؟ به همین علت  او از تاریکى بسلوى

فى مولد سیّد ولد آدما که    تألیف کردند از جمله آنها : کتاب االنعمة الکبرى على العالم  ) ص (پیامبر    میالد

دحیها آن را تألیف کرده    فى مولد السللراج المنیرا که اابن  تألیف ابن حجر هیثمى اسللت . وکتاب االتنویر

  سیوطى بنام احسن المقصدا و کتاب ابن ربیع بنام االمولدا .  است . و رساله
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ثابت شلده که گرفتن جشلن میالد پیامبر   گویم : اگر در قرآن کریم و سلنت صلحیح نبوى براى مادر پایان مى

ها که مخالف کتاب خدا اهاى سللفىاشلکال اسلت، پس دیگر فتو  بدون علیهم السلالم  وائمه اطهار    ) ص (اکرم  

 .  هستند هیچگونه ارزشى نخواهند داشت  ) ص ( پیامبر و سنت
 

 

 خلفاء.23بخش 

 ؟می باشدخالفت ابوبکر و عمر ن تیمشروع  لینهج البالغه دل 6نامه آيا   -76

 

للش  اه د أن  إن ه ب ايعنی القوم ال ذين ب ايعوا أب ا بکر وعمر وعثم ان على م ا ب ايعوهم علی ه ، فلم يکن  

يختار وال للغائب أن يرد ، وإنما الش ورى للمهاجرين واألنص ار ، فنن اجتمعوا على رجل وس موه إماما 

ک ان ذل ك هلل رض  ى ، ف نن خرج من أمرهم خ ارج بطعن أو ب دع ة ردوه إلى م ا خرج من ه ، ف نن أبى  

 ...  قاتلوه على أتباعه غیر سبیل المؤمنین

  در  که  آن پس   اند که با ابا بکر و عمر و عثمان، با همان شلرایط بیعت کردند، کردههمانا کسلانى با من بیعت  

تواند بیعت مردم را انتخاب کند، و آن کس که غایب بود نمى   دیگر  اى خلیفه  تواند  نمى  داشلت  حضلور  بیعت

دند، و او را امام نپذیرد. همانا شلوراى مسللمین از آن مهاجرین و انصلار اسلت ، پس اگر بر امامت کسلى گرد آم

خود خواندند، خشلنودى خدا هم در آن اسلت، حال اگر کسلى کار آنان را نکوهش کند یا بدعتى پدید آورد، او 

 گردانند، را به جایگاه بیعت قانونى باز مى

 
 ...کنند اگر سرباز زد با او پیکار مى 

 پاسخ :

 اوال:

خصم   از باب الزامامیرالمومنین ) (  ه بلکه  به خالفت ابوبکر و عمر نبوداین نامه مشروعیت بخشیدن از  هدف   

که اگر مالک مشلللروعیت خالفت   او فرموده اند به    بعبارتیو    را مورد خطاب قرار داده اند معاویه    در این نامه

 بلکه مان هیچ اجماعی بر تو نکردند  جمع شلدن مردم بر یک نفر باشلد مردم در این زدر نزد تو ) ای معاویه (  
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علمای اهل   از   278و عالمه مجلسی277. ابن ابی الحدید از طرف مردم برای من حاصل شد  اجما  و بیعت  این  

این نو   احتجاج  مورد قبول تمام عقالء می باشد  چرا که  معاویه    .اشاره کرده اند  بدین نکته    سنت و شیعه

تصلابی  امیرالمومنین ) (  بوده اسلت  پس منطقی  نیسلت  امام بخواهد معاویه را  اسلاسلا منکر امامت  الهی و ان

 ملزم  به این نو  امامت کند .

 ثانیا:

اهل بیت  علیهم السلالم   همانا شلوراى مسللمین از آن مهاجرین و انصلار اسلت ،در این نامه امام  می فرماید :  

همگی از مهاجرین  هسلتند  که هیچکدام با  خلیفه اول و دوم بیعت نکرده اند پس چطور می توان ادعا کرد  

که امام  قائل به مشلروعیت خالفت این دو نفر بوده اسلت  ؟ پس با توجه به عدم مشلارکت اهل بیت  در بیعت 

تی بر اسلاآ این نامه  مشلروعیت وصلحت شلورای سلقیفه زیر با ابوبکر و عمر به این نتیجه می رسلیم که ح

 سوال خواهد رفت  

 ثالثا: 

اگر  کسلی بخواهد عقیده امیرالمومنین را در خصلوص خالفت  خود و سله خلیفه اول  بدرسلتی  بداند  می    

رازهای  بایسلت  تمام  سلخنان ایشلان را  بررسلی کند و نه اینکه  به یک  خطبه اکتفا کند در صلورتی که  درف

متعددی از نهج البالغه  امام بصلراحت  سله خلیفه اول را غاصلب  حق مسللم خود یعنی خالفت  دانسلته اسلت  

 که برخی از فرمایشات ایشان را در نیل نقل خواهیم کرد : 

 أما و اللَّه لقد تقمّصها فالن و إنّه لیعلم أنّ محلَّی منها محلّ القطب من الرّحا .  -1

خ  جامهء خالفت را به تن کرد و او خود قطعا مىدانسلت که موقعیت من نسلبت به  سلوگند به خدا ، آن شل

 2۷9خالفت ، موقعیت مرکز آسیاب به آسیاب است که به دور آن مىگردد .

فو اللَّه ما زلت مدفوعا عن حقّی ، مس تأثرا علیّ ، منذ قبض اللَّه نبیّه ص لَّى اللَّه علیه  -2

 . و سلَّم حتّى يوم النّاس هذا

 
بکر...  حضرا   یاهل الحل و العقد الب  عةیب  یعل  اسهیاهل الحل و العقد له و ق  عةیبب  هیمعاو  یالنه احتج عل  -  277

ابن   کرده اس  ت...  س  هیاهل حل و عقد با ابابکر مقا  عتیاهل حل و عقد با او و آنرا بر با ب  عتیبه ب  هیاحتجاج کرده با معاو  یعل
 .36، ص14 ،جشرح نهج البةغه،  د،یالحد یاب

...  هیالتق  یحمل الکةم عل یالحاجه ال تعتقدونه و تحتجون به و  یالذ یالش  ور   یا  یک و قوله انما الش  ور  -  278
به حمل کةم امام   یای یکنند و ن یمعتقدند و به آن احتجاج م  یاس ت که مخالفان حض را عل  ییش ورا   ،یمن ور امام ای ش ور 

 27، ص3نهج البةغه، ج ،شرحیمجلس .ستین هیبر تق
 287ص  2ج  -محمد تقي جعفري  -ترجمه و تفسیر نهج البةغه ) فارسي (   - 279
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به خدا ، من از آن هنگام که خداوند متعال پیامبرش را به پیشلللگاه خود خوانده اسلللت تا به امروز    سلللوگند 

 2۸0.همیشه از حق قانونى خود رانده شده دیگران در قلمرو اختصاصى من به تاختن در آمده اند 

 

ال يق اس بآل محمّد ص  لَّى اللَّه علیه و آله من هذه األمّة أحد ، و ال يس  وّى بهم من  -3

جرت نعمتهم علی ه أب داهم أس  اس ال دّين ، و عم اد الیقین ، إلیهم يفیء الغ الی ، و بهم 

يلحق التّالی و لهم خص ائص حقّ الوالية ، و فیهم الوص یّة و الوراثة ، اآلن إذ رجع الحقّ  

 . إلى أهله ، و نقل إلى منتقله

ینند و سلتون برپاىدارندهء یقین . ) نتوان با آن پیشلوایان الهى مسلاوى گرفتآل محمد ) ص ( ارکان اسلاسلى د

راه دیگرى جز این نیسلت که : ( افراطگران باید بسلوى آنان برگردند و عقبماندگان تفریط گر خود را به آنان 

برسلانند . حق وسیت از مختصلات آن کمالیافتگان اسلت و وصلیّت پیامبر به اولویت آنان و وراثت رهبرى ، در 

. در این حال که مقام پیشلوایى به انسلانهاى شلایسلته واگذار شلده ، حق به آن شلخصلیتهاى خدا سلاخته اسلت 

 2۸۱اهلش برگشته و جایگاه خود را دریافته است .

 

» لقد علمتم انّى احقّ النّاس بها من غیرى و و اهلل ألسلَّمنّ ما سلمت امور المسلمین   -4

 و لم يکن فیها جور الَّا على خاصّة « 

اوارترین مردم به زمامدارى هسلتم و سلوگند به خدا ، مادامى که امور مسلمانان شلما قطعا مىدانید که من سلز

جریان طبیعى خود را طى مىکند و تعدى جز به چشللمگیران مسللتحق تجاوز صللورت نمىگیرد ، سللکوت 

 2۸2.خواهم کرد 

 28سوال     1 ج ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

 
 123ص  3ج  -محمد تقي جعفري  -ترجمه و تفسیر نهج البةغه ) فارسي (  - 280
  235ص  2همان ج - 281
  291ص  1همان ج  - 282
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اس تاد او اص لی پس مقص ر   بوده باش د  س وادیب  نمیدانس ته ورا   ممیتحکم اگر عمر   -77

 !؟که او را بدرستی آموزش نداده انداست  )ص(  امبریپ  یعني

ن را بصلورت خاص به صلحابه و تمام احکام دی  (ص)با مراجعه به قرآن کریم دریافت میشلود که رسلول خدا 

تا جایی که رسول خدا )ص(  در سال آخر حیات مبارکشان و در روز غدیر خم 2۸3 مردم ابال  کرده استعامه  

ای آنها از جانب خداوند تبلی   از تمام صلللحابه اعتراف می گیرد مبنی بر اینکه ایشلللان تمام تعالیم سزم را بر

اشللکال به خود  ایندر نتیجه  پیامبر)ص(  به ومیفه  خود  بدرسللتی عمل کرده اسللت  و     2۸۴کرده اسللت. 

شلیده و درسلش م شلاگردان خود کسلت که تمام زحمت خود را برای تعلیاسلتادی    .همچونوارد اسلت صلحابی  

اسللتاد اشللکال گرفت    کاری می کند پس نمی توان بهرا میدهد ولی خود شللاگرد در فهم مطالب درسللی کم  

 وارد است . خود شاگرد بلکه اشکال به 

 حکمحضلور تو  درمی گوید    عمربه   عمار می باشلد ، عمارراوی آن  که  یت صلحیح مسللم عالوه بر این طبق روا  

ن عمر چطور میشللود که عمار عالم به این حکم باشللد لکپس یم  ه اسللوال کرد)ص(  از رسللول خدا  را  تیمم

   ؟ باشد اطالعی از ان نداشته 

از جنگها من و تو جنب  یکیدر   سللتین ادتی  مگر    نیرالمامنیام  یعمار که آنجا حضللور داشللت ، گفت : ا

، حضللرت   می)ص( رفتامبرینزد پ خاک غلطاندم و نماز خواندم .من خود را در    یول  ی، تو نماز نخواند  میشللد 

 کرد . یم تیکفا،  د ید یکش یو بر صورت و دستها م د یزد یفرمودند : اگر دست بر خاک م

 285. حواهم کردرا نقل ن انیجر نیا یخواه یگفت : اگر م عمارعمار از خدا بترآ . یگفت : ا عمر

پس چطور می شلود که عمر بن الخطاب  در پاسلخ به آن مردی که سلوال کرد چه باید کرد زمانی که جنب 

شلده  و آبی نیابم تا غسلل کنم ، گفت :  نماز نخوان تا آبی بیابی و غسلل کنی  ؟ مگر می شلود که حکم تیمم 

و و عمار تبیین کرده بودند  را که درقرآن به صلراحت بیان شلده اسلت و  پیامبر )ص( نیز  بصلورت خاص برای ا
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ائذ     - 284

ر
م  ق تک ن 

ر
ا أ ایر مر ، فر ولونر س  ک م  مر کک نَّ لذ ، ور ول  س  ک ي مر نِّ لذ ، ور یبر جذ

ک
أ ی فر عر د 

ک
ن  أ

ر
كک أ وشذ ي یک نِّ

ر
نُّ أ  ک

ر ي ير نِّ لذ اور جر تر ور غ  لَّ د  بر
ر
كر ق نَّ

ر
دک أ هر ش  وات نر الک

ر
؟  ق ونر ار لک د  هر

ا رب ی  اكر اللهک خر زر جر ، فر تر ح  نرصر  180 ص 3ج المعجم الکبیر للطبراني ...  ور
رک   -  285 کک ذ  ا تر مر

ر
ار  أ مَّ مذ   ایر عر

ر
نذ   رر یأ مذ

ؤ  مک تر فذ   نر یال  ن 
ر
أ ا ور نر

ر
ی  أ رذ   یلذ

تک    ةل یَّ س ر ک  عَّ مر تر ا فر نر
ر
ا أ مَّ

ر
أ لِّ ور ص ر م  تک لر تر فر ن 

ر
ا أ مَّ

ر
أ اءب فر د  مر جذ م  نر لر ا فر نر ب  نر ج 

ر
أ فر

لَّ   یفذ  ص ر ابذ ور رر بذ   تک ی  التُّ
الر النَّ قر لر   یُّ فر هک عر ی اللَّ لَّ انر  ی  ص ر ا کر مر نَّ مر لذ لَّ س ر فذ یر هذ ور

 بذ   كر یک 
رذبر

ض   ن  تر
ر
مَّ    كر ی  در یر أ خر ثک فک ن  مَّ تر ضر ثک ر 

ر كر اي  هر ج  ا ور مر هذ  بذ
حر س ر م  تر

فَّ  کر هر   كر ی  ور قذ اللَّ
رک اتَّ مر الر عک قر هذ   ایر فر  بذ

ث  دِّ حر
ک
م  أ تر لر ن  ش ذ    لذ

الر
ر
ارک ق مَّ ،   281و   280  ص  ممی  باب الت  ضیمسلم   کتاب الح  حیصح.    عر

 368 ثیحد



178 
 

از یاد برده باشلد و فتوایی خالف نصلوص شلرعی دهد  ؟ آیا این شلخ  سلزاوار این اسلت که جانشلین رسلول 

 خدا )ص( باشد  ؟ 

 باشلللنلد را ابال  نکرده   حکم تیمم در جنلابت ) در صلللورت نبود آب ( فرض این که رسلللول خدا ) ص (  به  

از این چگونه می توان گفت  رسللول خدا )ص(  پس  286اسللت  ؟ ه  در قرآن نیامد مگرحکم آن به روشللنی  

 مقصر بوده اند  ؟ 

 

نفره داللت بر قبول مشروعیت اين شوری   6ايا شرکت امام علی ) ع ( در شورای  -78

 ندارد ؟ 

در بحث امامت توضیح دادیم که امام علی )   ( امام است و امامت او اللهی می باشد چه حکم کند چه حکم  

السالم که حکومت نکردند اما پیامبر و حجت خداوند   انکند او امام است مانند حضرت موسی و ابراهیم علیهم

 بودند .  

نیست ،   او بنابراین شرکت در شوری به هیچ وجه به عنوان دلیل بر عدم اعتقاد امام به امامت منصوص و الهی 

ن ها حدیث معروف رحبه در کوفه برای اثبات خالفت  زیرا در موارد متعددی بر صحابه احتجاج کردند از جمله ا

و امامت خود ، به فرمایش پیامبر و حدیث غدیر احتجاج کردند و بسیاری از صحابه به این مطلب شهادت  

دادند ، این حقیقت را بسیاری از علمای سنی و شیعه نقل کردند از جمله ابن ابی الحدید ) شرح نهج البالغه  

 (     2۱0ص  ۵(  و ابن کثیر ) البدایه والنهایه  ج  30۷ص  3اسدالغابه  ج  در )   حجر و  ابن (   362ص   ۱ج 

 و اما شرکت امام علی )   ( در شوری دسئلی دارد که به بعضی از ان ها شاراه می کنیم . 

 اگر امام علی )   ( در شوری شرکت نمی کرد ، به معنای سلب صالحیت از خود تفسیر می شد .   -۱

ابن عباآ از امام علی )   ( پرسید چرا به شوری رفتید و در ان    ۱۱2ص    2کتاب کامل بهایی جلد  در    -2

ه و النبوه ال تجتمع  ام)) االمشرکت کردید ؟ امام فرمود : زیرا عمر گفته بود که پیامبر ) ص ( فرموده اند :  

ضر شدم تا خالف سخن او  اگر من شایسته این کار نبودم چرا مرا دعوت کرد ؟ پس حا  فی بیت واحد (( 

 اشکار شود .  

نقل می کند : یکی دیگر از علل شرکت امام در شوری همان عامل   23۱ص  ءسیدمرتضی در تنزیه اسنبیا -3

وادار کننده به امهار بیعت با دوخلیفه قبلی و پذیرفتن خالفت ان دو بود ، شخصی به نام محمد بن عرفه می  

که چرا وسیتعهدی را تحمل کردی ؟ امام فرمود : به همان علتی که سبب شد  گوید از امام رضا )   ( پرسیدم  
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جدم امیرالمومنین در شوری خلیفه دوم وارد شود ، یعنی همانطور که امام علی از سوی ناگزیری وارد شوری  

 شد من نیز ناگزیر بودم .  

 (   ۱۴0ص    2) عیون اخبار الرضا ج  

 

 غار .24بخش 

در غ ار  م دح   امبری  ب ا پ  را    او  یبوده پس چرا قرآن همراه  یب د    اگر ابوبکر ادم  -79

 ؟کرده است

 نیاسلت ما با ا  بوده  )ص(  ابوبکرامبریکه همراه پ  یکه شلخصل هسلتند مطلب   نیاز آنجا که اهل سلنت قائل به ا

  هی آ نیا  نیتا مشلخ  شلود مضلام  میپرداز  یسلوره توبه م  ۴0مبارکه    هیو منصلفانه آ  یاجمال حیبه تشلر  فرض

 او را مذمت و نکوهش کرده است  ایو  دهابوبکر بو یبرا یلتیفض

 :د یفرما یسوره توبه م ۴0هیمتعال در آ خداوند 

رَُه اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ کَفَرُوا ثانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُما فِی الْغارِ إِذْ يَقُو إاِلَّ رُوُه فَقَدْ نَص  َ لُ لِص  احِبِهِ ال تَنْص  ُ

  الَّذِينَ کَفَرُوا السُّفْلى اللَّهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ وَ أَيَّدَُه بُِجنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ کَلِمَةَ  إِنَّ  تَْحزَنْ

 کَلِمَةُ اللَّهِ هِیَ الْعُلْیا وَ اللَّهُ عَزِيز  حَکِیم  وَ

کله کلافران از   یداد زملان  یاریلدهلد. چنلانکله او را    یم  یاریلخلدا او را    نلاًیقی  د،یلنلده  یاریل)ص(  را  امبریلپ  ااگر

کله بله   یاز دوتن)نفر( بود؛آن هنگلام هردو در غلار بودنلد.هملان زملان  یکیکله    یکردنلد در حلال  رونشیمکله ب

)ص(( نازل کرد و او امبریمراهش گفت: اندوه به خود راه مده،خدا با ماسللت.پس خدا آرامش خود را بر او )په

سلاخت و شلعار کافران را پسلت تر قرار داد. و شلعار خداسلت که شلعار   رومند ین  د ید یکه شلما ند  یانیرا با لشلکر

 است.ا میو حک ریشکست ناپذ  یواستر و برتر است و خدا توانا

 یو به بررسل  نکرکه آنها را   اند ابوبکر شلمرده    تلیبر فضل  لیاهل سلنت دل  دگاهیفو  چند مطلب از د  هیآ  در

 :میپرداز یآنها م

 .پیامبر به ابوبکر  اعتماد داشته  که او را همراه خود به غار برد!1

 

ریه  مخالف  ن  صلریح خود آیه  می باشلد  چرا که  بر اسلاآ ایه  در نقد  این دیدگاه باید  گفت که  این نظ

إِنق رسلول خدا )ص(  بتنهایی  از مکه خارج شلدند  و به سلمت  غار  رفتند به همین خاطر اسلت که  از واژه  ا  

ا که در خصلوص مفرد اسلت اسلتفاده شلده اسلت یعنی مشلرکان تنها باعث خروج یک  نفر )رسلول خدا   أَخقرَجَهُ

 مفسر سلفی مذهب در کتاب روح المعانی به این حقیقت اعتراف کرده است  : آلوسی شده اند .ص ( 
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رَُه اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذينَ کَفَرُوا رُوُه فَقَدْ نَص  َ { من مکة وإس  ناد اإلخراج إلیهم إس  ناد إلى  }إاِلَّ تَنْص  ُ

 بالخروج حین کان منهم ما کان فخرجفنن اهلل تعالى أذن له علیه الص الة والس الم  الس بب البعید  

 287بنفسه. 

خداوند به پیامبر )ص( انن خروج از (  پیامبر توطئه  قتل     مشلرکان مرتکب آن مسلائل شلدند )پس زمانی که  

 مکه را داد ، پیامبر نیز  به تنهایی از مکه خارج شد . 

ه خارج وبسللمت غار رفتند و  ابوبکر  اهل سللنت  در روایات خود نیز نقل کرده اند که پیامبر به تنهایی  از مک

 به میل خود  پیامبر را تعقیب  کرده  و داخل غار شده است . 

 المنثور نقل کرده است :سیوطی در الدر

أخرج ابن مردويه وأبو نعیم فی الدالئل عن ابن عبّاس ، قال : لمّا خرج رس ول اهلل من اللیل تبعه أبو  

وتبعه أبو بکر  نحنح أبو بکر فعرفه رس  ول اهلل فذهب النبی  بکر فلمّا أحسّ رس  ول اهلل خلفه أحد ت

 288إلى الغار . 

ابن مردویه و ابونعیم در دسئل النبوه  از ابن عباآ نقل کرده اند که ایشلان گفته اسلت :  هنگامی  که  رسلول 

خدا )ص( شللب هنگام خارج شللدند ، ابوبکر  او را تعقیب کرد ، هنگامی که پیامبر )ص( احسللاآ کردند که  

پس پیامبر به غار رفت  و ابوبکر نیز کسلی پشلت سلر او می آید  درنن کردند تا اینکه  ابوبکر را شلنتاختند ،  

 دنبال ایشان رفت. 

پس پیامبر  )ص(  ابوبکر را همراه خود به غار نبرده اسللت و این  ابوبکر بوده که بدون هماهنگی قبلی واجازه 

پیامبر )ص( به دنبال ایشلان رفته اسلت و با توجه به اینکه اگر مشلرکان ابوبکر را در مسلیر دسلتگیر میکردند 

مخفیگاه پیامبر)ص( را لو می داد  لذا منطقی بود که پیامبر اجازه دهند تا ابوبکر نیز در غار وارد شلللود قطعا  

  چاری بوده ونه  اعتماد قلبیکه این از روی نا

 

 داشته است.  ة)ص( مصاحبامبری.ابوبکر با پ2

شود. همانطور که    یاز آن دو نم  یکی  لتیبر فض  لیدل گریکد یافراد با    ةگفت مصاحب د یمورد با  نیرابطه با ا  در

 انیبه زندان وسلفیسلوره حضلرت    نیا  39  هیکه در آ  میخوان  یم  می) ( از قرآن کروسلفیدر داسلتان حضلرت 

 
 96، ص10، جروح المعانياآللوسي، السید محمود،  - 287
 239ص 3الدر  المنثور ج - 288
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جقنِ أأرقبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیقرٌ  یا:د یگو  یهمراهش م معبودان    ایزندان  آ  اریدو    یاااللَّهُ القواحُِد الققَهَّارُ  أَمِصلاحِبَیِ السلِّ

 .مقتدر؟ا گانهی یخدا ایو متفر  بهتر است  متعدد

 ت!او )ابوبکر( گفته شده خدا با ماس.به 3

 :د یفرما یبه ابوبکر م امبریکه پ د؛چرایآ یابوبکر به شمار نم یبرا یلتیفض نیز مطلب نیا

 انیاز آن سللخن به م  میکه قران کر  ی)اندوه به خود راه مده، خدا با ماسللت( اندوهتَحزَن اِنَّ اهلل مَعنا« »ال

خدا باشلد   یایلجزء او سلتیبا  یم  بود یمانیابوبکر دارد.اگر او فرد با ا  ید یو ناام  د یشلد   یاز نگران یآورده ناشل

)ص( بله او امبریلکله پ  ییخلداسلللت چطور حزن و انلدوه بر او غلاللب شلللده تلا جلا  یایلاگر ابوبکر جزء اول

  می شلود چرا که قرآن کر یبر آنها غالب نم  یاندوه و حزن و ترسل  چگاهیخدا ه  یایفرموده:امحزون نباشا. اول

خدا)دوسللتان خدا( نه   یایکه قطعاً اول  د یباشلل  آگاه)حزَنونیَو س هُم   هِمیاهلل س خَوفٌ عَلَ  اءَیاِنَّ اَول اَس:د یفرما  یم

 (62 هیونس،آیشوند )سوره  یشود و نه اندوهناک م یبرآنها غالب م یترس 

 ( را بر ابوبکر نازل کرد:ی)آرامش قلب نهی.خدا سک4

 گفت: د یبا زیمورد ن نیپاسخ به ا در

ومشلهور بین مفسلرین حتی گردد  یمکرم اسلالم)ص( بر م امبریمفرد مذکر)هُ( به شلخ  پ ریضلما ی: تماماوسً

به این مساله اعتراف کرده  ۱۵۵ص  ۴ج  اهل سنت هم همین هست تا جایی که ابن کثیر سلفی در تفسیر خود

 وشته:ون

 . نِ}فَأَنزلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ{ أَیْ: تَأْيِیدَُه وَنَصْرَُه عَلَیْهِ، أَیْ: عَلَى الرَّسُولِ فِی أَشْهَرِ الْقَوْلَیْ  :فقال)

ه على رس وله و على  نزل اهلل س کینتثم ا)سلوره(که26چند ایه ای که قبل از این آیه آمده )ایه  طبق :   اًیثان

سلپس خداوند سلکینه خود را بر رسلولش و بر ما منان نازل کرد،  یعنی  (    نزل جنودا لم تروهاالمؤ منین و ا

)آرامش  نهیقرآن،نزول سک  گرید  اتیآ  نیفتح و همچن  ۴همچنین آیه    و لشکرهائى فرستاد که شما نمى دیدید 

که مامن   یو کسلان  ردیگ  یصلورت م  نی( از طرف خداوند متعال، فقط و فقط بر رسلول او و قلوب مامنیقلب

( از طرف پروردگار بر ی)آرامش قلبنهیقاعده خارج هسلتند. پس اگر ابوبکر مامن بود حتماً سلک نیاز ا  سلتند ین

اکرم)ص( اسلت.اگر   امبریشلخ  و آن حضلرت پ  کی  ندهنشلان ده  هایراعلیکه ضلم یشلد در حال  یاو نازل م

 یاسللتفاده م هماایاز کلمه اعل  هایکلمه اعل  یشللد قرآن بجا  یبر او نازل م  یاله  نهیابوبکر مامن بود و سللک

و اعمال   تیابوبکر به اثبات نرسلانده و برعکس شلخصل  یرا برا  یلتیفضل چیه  هیآ نیا  میریگ  یم  جهیکرد  پس نت

پس بنابراین بهتر هسلت این نظریه را قبول کنند که ابوبکر در این   قرار داده اسلت ذمتاو را مورد نکوهش و م

 بکر نامی هست که خلیفه اول نیست.آیه ابو

 10سوال   1ج   ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 
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 همسران پیامبر  .25بخش 

النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِ هِمْ وَأَزْوَاجُهُ }  هس تند    نیامهات المومن  امبریزنان پ-80

 ؟شود یم يیپس چرا از آنها بدگو{أُمَّهَاتُهُمْ 

 یگفت: ا شلهیبه عا  یکه زنمی خوانیم    از جمله تفاسلیر نیل این آیه شلریفه() اهل سلنت  منابعاز   بسلیاریدر  

دارد که منظور از   نیمطلب اشلاره به ا نیمادر مردان شلما هسلتم. ا  سلتم،یجواب داد: من مادر تو ن شلهیمادر  عا

بن  فراآ   که در صللاد  اسللت.مردان    اسللت و این مسللاله تنها برایازدواج با آنان  حرمت    بودن  نیام المومن

 :است به صحت این خبر کرده تصریح  ۸۵ص    ۱ج خود  مسانید در کتاب المکتب  یحیى 

 . أن امرأة قالت لعائشة يا أمه فقالت إنی لست أمك إنما أنا أم رجالکم فی التفسیر إسناده صحیح 

 )ص( مرتکب    یکی از زنان پیامبر شلیعیان قائلند  آن هسلت که  -نعونباهلل–با این مقدمه اگر مقصلود از بدگویی  

وهیچ یک از علمای تاریخ تشلیع چنین سلخنی را نگفته تا   اسلت    اتهام به شلیعه تنها که این  شلده باشلد زنا 

 و می نویسد :جایی که آلوسی سلفی ازبزرگان اهل سنت هم به برائت شیعه از این قول اعتراف کرده 

ونس ب للش یعة قذف عائش ة رض ی اهلل تعالى عنها بما برأها اهلل تعالى منه وهم ينکرون ذلك أش د  

علیها عندهم عین منه وال أثر أص ال وکذلك ينکرون ما نس ب إلیهم  اإلنکار ولیس فی کتبهم المعول  

 . من القول بوقوع ذلك منها بعد وفاته صلى اهلل علیه وسلم ولیس له أيضا فی کتبهم عین وال أثر

به شلیعه نسلبت می دهند که به عایشله تهمت فحشلا می زنند در حالی که شلیعیان این امر را شلدیدا انکارمی 

تی را قبول ندارند و کوچکترین اثری از چنین تهمتهایی ) نسلبت به عایشله و... ( در کتب کنند و چنین نسلب

 معتبر و مورد قبول شیعه یافت نمی شود .

 ۱22ص    ۱۸روح المعانی  ج 

حتی طبق  در خصلوص جنن با امیرالمومنین اسلت ، این مسلاله   شلیعه  خورده گیری  واگر مقصلود از بدگویی  

اسلت . بر امام وحاکم زمان خویش خروج کرده    د  اسلت و طبق روایات آنها عائشله نیز صلامبانی اهل سلنت  

اگر   و  او نباشلد پس چه کسلی مسلئول آن اسلت ؟بر گردن    اگر که در جنن جمل ریخته شلد خون هزاران نفر  

 همراد از بدگویی نکر  انیت های برخی از زنان پیامبر )ص(  نسللبت به ایشللان  می باشللد ؛ این مسللاله نیز ب

صلحیح البخاری  اعتراف خود صلحیحین واقع شلده وآیات سلوره تحریم در باره آنها نازل شلده همانگونه که در  

ازابن عباآ روایت کرده که آن دو زنی که حضلرت ص را انیت کردند چه کسلانی بودند که  ۱۸6۸ص      ۴ج  

 عمر گفت آن دو عائشه وحفصه هستند که متن عربی اش نقل می شود:

أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ من الْمَرْأَتَ انِ اللَّتَ انِ تَظَ اهَرَتَ ا ق ال بن عَبَّ اسٍ فم ا أَتْمَمْ تُ کَلَ امِی حتى ق ال فقل ت ي ا  

 . عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ
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 نقل خواهیم کرد: وآیات سوره تحریم در این زمینه بسیار واضح وروشن هستند که نیال 

 انیاز زنان حضلرت را به م  یتوسلط برخ  امبریسلر پ  یافشلا  خداوند سلخن از  میسلوره تحر  آیات سلوم تاپنجمدر  

صللحبت  د یدو زن به لسللان تهد  نیو حفصلله هسللتند ودر ادامه خداوند با ا شللهیمراد عا  هیآ نیآورده که در ا

شلما از حق برگشلته و   یجا دارد، چون قلب ها  د یخداوند توبه کن  یاگر شلما دو نفر به سلو  د یفرمایو م  کند یم

وصللالح از مومنان    لیکه خداوند وجبرئ د یبدان  د یتوطئه کن  امبریپ  هیبر عل  د یاگر بخواهمنحرف شللده اسللت  و

 اوریو    یمفرد اسللت ] ول  ریبه تعب  هیشللده چون آ  ریالسللالم تفسلل  هیعل  یبه حضللرت عل  ریتفاسلل  ی}در برخ

شلما همسلرانى امید اسلت اگللللر او شلما را طال  دهد پروردگارش بجاى .  ند یاو بانیپشلت  زیومالئکه ن امبرند یپ

بهتر براى او قرار دهد، همسرانى مسلمان ، ما من ، متواضع ، توبه کار، عابد، هجرت کننده زنانى ثیبه و باکره  

به همسلرانشلان  انتیآورده اسلت که خ  انیبه م  زیخداوند سلخن از همسلر لوط ونوح ن  زین  سلوره نی. در ادامه ا

 نمودند .

ضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَُه اللَّهُ عَلَیْهِ عَرَّفَ بَعْضَ هُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ  وَإِذْ أَسَ رَّ النَّبِیُّ إِلَى بَعْ

غ3َفَلَمَّ ا نَبَّ أَهَ ا بِ هِ قَ الَ تْ مَنْ أَنْبَ أَکَ هَ ذَا قَ الَ نَبَّ أَنِیَ الْعَلِیمُ الَْخبِیرُ ) تْ قُلُوبُکُمَا ( إِنْ تَتُوبَ ا إِلَى اللَّ هِ فَقَ دْ ص  َ

الُِح الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلَائِکَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ى  4ظَهِیر  )  وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَیْهِ فَنِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاُه وَجِبْرِيلُ وَص  َ ( عَس  َ

انِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَ ائَِحاتٍ ثَیِّبَاتٍ  رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَیْرًا مِنْکُنَّ مُسْ لِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَ

 ح5 - 3]التحريم:  . (5وَأَبْکَارًا )

 

 بوده است ؟  تیبا عائشه ازدواج کرده  اگر او زن بد و دشمن  اهل ب امبریچرا پ-81

خود به جا ازدواج مهمترین پیوند و میثا  اجتماعی اسلللت، به ویژه در آن فرهنن تأثیر بسلللیاری از جواب :

 میگذارد.

جنن و خونریزی    "ابن خلدون"در آن محیطی که جنن و خونریزی و غارتگری رواج داشللت، بلکه به تعبیر  

بهترین عامل بازدارنده از جنگها و عامل وحدت و اُلفت ، 289و غارتگری جزو خصللللت ثانوی آنان شلللده بود،  

 پیوند زناشویی بود.

آله وسللم( با قبایل بزرگ قریش ، به ویژه با قبایلی که بیش از دیگران با از این روی، پیامبر)صللی اهلل علیه و

پیامبر )صللی اهلل علیه وآله وسللم( دشلمن بودند ، مانند بنی امیه و بنی اسلرائیل ، ازدواج نمود . اما با قبایل 

زدواج  انصلار که از سلوی آنان هیچ خطری احسلاآ نمیشلد و آنان نسلبت به پیامبر)ص( دشلمنی نداشلتند، ا

 نکرد.

 
 286، ص 1خلدون )ترجمه(، ج مقدمه ابن  - 289
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بود، وقتی که رسللول خدا )صلللی اهلل علیه    -طایفه ابوجهل و خالد بن ولید    -ام سلللمه از طایفه بنی مخزوم  

وآله وسللم( وی را به همسلری خویش درآورد ، خالد بن ولید موضلعگیری شلدید خود را در برابر مسللمانان 

 الم آورد.مورد تجدید نظر قرار داده و پس از مدتی نه چندان طوسنی اس 

پس از ازدواج رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله وسلم( با جویریه و صفیه هیچگونه تحرکی را از سوی بنی نضیر  

و بنی مصلطلق در برابر آنحضلرت مشلاهده نمی کنیم . از سلوی دیگر، مشلاهده می کنیم که جویریه از جهت 

، و صلحابه رسلول خدا)صللی اهلل علیه وآله  برکت آفرینی برای قوم و قبیله اش یک زن نمونه شلناخته می شلود

وسللم( یکصلد خانوار از اسلیران قوم و قبیله وی را بخاطر ازدواج پیامبر)صللی اهلل علیه وآله وسللم( با او آزاد می 

کنند و می گویند: اینان خویشلاوندان رسلول خدایند  و پرواضلح اسلت که چنین منت گذاری بر یک طائفه و 

 چه تاثیر بسزایی در عمق جان آنان داشته است. قبیله از سوی مسلمانان

بنابراین ، ازدواج پیامبر با عایشله و حفصله ، نه به خاطر نبودن زنی بهتر در آن جامعه و بلکه به خاطر مصلالح  

 .مهمی بوده است که جز با ازدواج پیامبر با آن دو تحقق نمی یافته است

 

 رزية الخمیس.26بخش 

  ی چ یس رپ  سیالخم هيچرا عمر از دس تور رس ول خدا )ص( در رز  ديیگو  یاگر م  -82

از دس  تور  رس  ول خ دا )ص(   هی  بيدر ص  لح ح د  زیط ال ب ن یبن اب  یکرده اس  ت  عل

را از متن ص لح نامه حذف   امبرینام پ  رفتينپذ  یکه علينجاهماکرده اس ت    یچیس رپ

  .  کند

الخطاب در رزیة الخمیس، قابل قیاآ نیسلت و تفاوت  تردیدی نیسلت که این قضلیه با قضلیه مخالفت عمر بن  

 کنیم : می اشاره که در ادامه  به چند نکته مهم واساسی  زیادی بین این دو وجود دارد

 

 رسول خدا )ص(: خود سهیل بن عمرو بوده نهحذف نام پیامبر درخواست کننده اوال 

را محو کن پیامبر اکرم ) ص ( نبوده بلکه طبق )ص(  نام رسللول خدا   گفتشللخصللی که به امام علی )   (  

 290.میباشد مشرک  سهیل بن عمروروایتهای اهل سنت آن  شخ   

 
ا،النس ائي، خص ائص امیرمؤمنان علي بن أبي طالب  -  290 هر حک ، ام  اهک نر ل  اتر

ر
ا ق هذ مر

ولک اللَّ س ک هک رر نَّ
ر
ا أ نر م  لذ

و  عر ت لر ل  ی  هر الر س ک قر ،  فر
  191، ح201، ص1ج 
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پس بر طبق این روایت، امیرمامنان علیه السللالم با دسللتور رسللول خدا صلللی اهلل علیه وآله مخالفت نکرده  

 .ن عمرو مخالفت کرده استاست؛ بلکه با دستور نماینده مشرکان؛ یعنی سهیل ب

 : نکته دوم: دستور پیامبر )ص( در حديبیه، الزم االجرا نبود

به  با فرض قبول اینکه پیامبر دسلتور حذف نام مبارکشلان را به حضلرت علی ) ( داده باشلد  می گوییم که  

طور قطع دسلتور رسلول خدا صللی اهلل علیه وآله در حدیبیه، دسلتور وجوبی و سزم اإلجرا نبوده اسلت؛ زیرا 

آن حضللرت به خوبی می  ممکن نیسللت که امیرمامنان علیه السللالم با چنین دسللتوری مخالف نماید؛ زیرا

 دانست که سرپیچی از فرمان آن حضرت چه عواقبی خواهد داشت. خداوند در این باره می فرماید:

 291وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَُه يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فیها وَلَهُ عَذاب  مُهین . 

و از مرزهلای او تجلاوز نملایلد، او را در آتشلللی وارد می کنلد که    و آن کس کله نلافرملانی خلدا و پیلامبرش را کنلد 

 جاودانه در آن خواهد ماند و برای او مجازات خوارکننده ای است.

از این رو بزرگان اهل سلنت تصلریح کرده اند، که امیرمامنان با قرائنی متوجه شلده بود که این دسلتور وجوبی  

 اهللا از صلح نامه خودداری کرد.و حتمی نیست و لذا از محو ارسول 

 ابن حجر عسقالنی در این باره گفته است:

 292 وکأن علیا فهم أن أمره له بذلك لیس متحتما فلذلك امتنع من امتثاله

برداشلت علی )علیه السلالم( این بود که این دسلتور حتمی نیسلت؛ پس به همین خاطر از امتثال دسلتور آن 

 حضرت امتنا  کرد.

 الدین عیین نیز در عمدة القاری نوشته است:بدر 

وقول علی، رض ی اهلل تعالی عنه : ما أنا بالذی أمحاه، لیس بمخالفة ألمر رس ول اهلل، ص لی اهلل علیه  

 293وسلم ألنه علم بالقرينة أن األمر لیس لإليجاب. 

ور رسلول خدا صللی این گفته علی )علیه السلالم( که امن کسلی نیسلتم که آن را محو کنما مخالفت با دسلت

 اهلل علیه وآله نیست؛ چرا که آن حضرت با قرینه می دانست که این دستور ایجابی نیست.

 قسطالنی نیز در شرح این قضیه می نویسد:همچنین 

 
 14النساء/   - 291
 503، ص7ج  العسقةني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، - 292
 275، ص13ج  العیني الغیتابي الحنفي،عمدا القاري شرح صحیح البخاري، - 293
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)م ا أن ا ب ال ذی امح اه( لیس بمخ الف ة ألمره علی ه الص  الة والس  الم ب ل علم ب القرين ة أن األمر لیس  

 294لإليجاب. 

یه السلالم( امن کسلی نیسلتم که آن را محو کنما مخالفت با دسلتور رسلول خدا که سلالم و این گفته علی )عل

 صلوات خدا بر او باد، نیست؛ بلکه با قرینه می دانست که این دستور ایجابی نیست.

از بزرگان اهل سلنت، این کار امیرمامنان علیه السلالم را جزء فضلائل آن حضلرت به شلمار   یتعداد  یحتبلکه  

 بوده است.از جانب ایشان رعایت ادب  امتنا  امیرالمومنین دلیل برآورده و گفته اند 

 ابن بطال قرطبی، در شرح صحیح بخاری در این باره می نویسد:

( أدب منه وإيمان ولیس بعص یان فیما أمره -لیه وس لمص لی اهلل ع  -وإباءة علیّ من محو )رس ول اهلل

 295به، والعصیان هاهنا أبر من الطاعة له وأجمل فی التأدب واإلکرام. 

خودداری علی )علیه السللالم( از محو جمله ارسللول اهللا نشللانه ادب و ایمان او اسللت، نه این که عصللیان و 

سرپیچی در این جا، بهتر از اطاعت، و از جهت ادب و سلرپیچی از دسلتور رسلول خدا صللی اهلل علیه وآله باشد.  

 احترام، زیباتر بوده است.

 و عالمه نووی در شرح صحیح مسلم می گوید:

وهذا الذی فعله علی رض ی اهلل عنه من باب األدب المس تحب ألنه لم يفهم من النبی ص لی اهلل علیه  

س  ه لم يجز لعلی ترکه ولما أقره وس  لم تحتیم محو علی بنفس  ه ولهذا لم ينکر ولو حتم محوه بنف

 296النبی )ص( علی المخالفة. 

این کار علی )علیه السلالم( از باب ادب مسلتحب بوده اسلت؛ زیرا فهمیده نمی شلود که رسلول خدا صللی اهلل 

علیه وآله سزم دانسللته اسللت که علی )علیه السللالم( خودش محو کند؛ به همین خاطر رسللول خدا اشللکال 

دن توسللط خود علی حتمی بود، برای او جایز نبود که آن را ترک کند و رسللول خدا او را نگرفت. اگر محو کر

 بر مخالفتش تأیید نمی کرد.

 

اما در قضللیه قرطاآ، وقتی رسللول خدا صلللی اهلل علیه وآله درخواسللت قلم و دوات کرد، صللحابه به نزا  با 

 «الرجل لیهجران » یکدیگر و سر و صدا پرداختند و عمر بن خطاب فریاد زد:

 می نویسد: از بزرگان اهل سنت  چنانچه ابوحامد غزالی

 
 340، ص4القسطةني، ارشاد الساري، ج - 294
 ،88، ص8ج  لبن بطال البکري القرطبي،شرح صحیح البخاري، - 295
 135، ص12النووي الشافعي، شرح النووي علي صحیح مسلم، ج  - 296
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ولما مات رس ول اهلل ص لی اهلل علیه وس لم قال قبل وفاته ائتوا بدواة وبیض اء ألزيل لکم إش کال األمر 

 297. واذکر لکم من المستحق لها بعدی. قال عمر رضی اهلل عنه دعوا الرجل فننه لیهجر

دنیا رفت، قبل از وفاتش فرمود: دوات و کاغذی بیاورید، تا اشلکال کار شلما را برطرف کنم  وقتی رسلول خدا از  

 و نام فرد شایسته بعد از خودم را بنویسم. عمر گفت: رها کنید که این مرد هذیان می گوید.

 و عکبری بغدادی می نویسد:

 298علی عادة العرب. ومنه قول عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه مرض رسول اهلل إن الرجل لیهجر 

از جمله آن ها این سلخن عمر اسلت که گفت: رسلول خدا مری  شلده، این مرد هذیان می گوید. بنابر عادتی 

 که عرب داشتند.

 و طبق نقل بخاری عمر گفت:

 299إِنَّ النَّبِیَّ صلی اهلل علیه وسلم غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا کِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا. 

 رسول خدا غلبه کرده است، کتاب خدا که در نزد ما است کفایت می کند.بیماری بر 

 یعنی آن قدر بیماری بر او غلبه کرده است که نمی داند چه می گوید.

 شدن پیامبر )ص( در قضیه قرطاسناراحت : سومنکته 

،  ند خودداری کرددر صلللح حدیبیه، وقتی امیرمامنان علیه السللالم از پاک کردن ارسللول اهللا از صلللح نامه  

نشلان دهید تا خودم آن را پاک اهلل علیه وآله نه تنها ناراحت نشلد؛ بلکه فرمود: آن را به من   یرسلول خدا صلل

 :طرد نمودند چنان ناراحت شدند که صحابه را از خانه خود رطاآ آندر قضیه قلکن  کنم

 300فَاخْتَلَفُوا وَکَثُرَ اللَّغَطُ. قَالَ: »قُومُوا عَنِّی«. 

 وقتی صحابه اختالف و سر و صدا کردند، رسول خدا )ص( فرمود: از پیش من بیرون بروید.

 شدند: بشدت ناراحت و طبق نقل احمد بن حنبل، آن حضرت 

 301فلما أکثروا اللغط واالختالف وغمّ رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم. 

 شدند. وناراحت  وقتی اختالف و سر و صدا زیاد شد، رسول خدا )ص( غمگین

 و بالنری نوشته است:

 
  ،18، ص1ج  دارین،الغزالي، سر  العالمین وکشف ما في ال - 297
 9، ص1العکبري البغدادي، دیوان المتنبي، ج  - 298
.39، کتاب العلم، ب 114، ح 36، ص1صحیح البخاري، ج - 299 مذ

ل  عذ
ةذ ال  ابر تر  ، باب کذ

.39، کتاب العلم، ب 114، ح 36، ص1صحیح البخاري، ج - 300 مذ
ل  عذ

ةذ ال  ابر تر  ، باب کذ
  ،2992ح ،324ص ،1 ج حنبل، بن أحمد مسند - 301
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 302فغم ذلك رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم( وأضجره. 

 .سخن اصحاب، آن حضرت را غمگین و آزرده خاطر کرد

 ابن سعد نیز در طبقات الکبری این تعبیر را آورده است:

 303وغموا رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم. 

حدیبیه تفاوت اسلاسلی دارد. طبق اعتراف بزرگان  داسلتان صللح   الخطاب، باه مخالفت عمر بن  بنابراین، قضلی

آن حضللرت را ثابت می کند؛ اما قضللیه عمر بن احترام  اهل سللنت، عملکرد امیرمامنان علیه السللالم، ادب و  

و   اهلل علیه وآله یدسللتور رسللول خدا صلللآیات قرانی ،و  الخطاب این چنین نیسللت؛ بلکه مخالفت صللریح با 

 عمر نسبت به وجود مقدآ پیامبر )ص( بوده است .جسارت 

 

 57سوال    2ج    ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 

 

 فتوحات .27بخش 

پس چرا امام   فض یلت بش مار نمی آيندبود ه اند و     یش رع ریاگر فتوحات  عمر  غ-83

 شرکت کردند؟فتوحات  دررکاب عمر در  و فرزندانش یعل

 اوال : 

فتوحات خلفای نخسلت  از جمله  عمربن الخطاب  یک مسلاله  سلیاسلی  و بدور از سلنت و سلیره  پیامبر )ص(  

بوده اسلت ، چرا که پیامبر  هیچگاه به سلرزمینی  هجوم نبرده اند و تمام  جنگهای ایشلان  دفاعی  بوده اسلت 

اسلالم  دین  صللح و دوسلتی  اسلت  و با این باور گروه گروه به این . بر همین اسلاآ مردم  دریافتند که دین  

 دین مبین  داخل شدند .

اسلالم   ماهری   لکن عمر بن الخطاب  با لشلکرکشلی و هجوم ، مردم را به زور  و شلمشلیر  مجبور به پذیرش 

 نمود . 

گرفت که مردم  با شلایسلته آن بود که این فتوحات به روش  اسلالمی  و سلیره  رسلول خدا )ص( صلورت می

وارد اسلالم شلوند  و قلبا  به این دین ایمان  بیاورند . اما با توجه به جنایات متعددی   و یقین  و عالقه  اشلتیا  

 
 .، 1141ح  562، ص 1البةیري، أنساب ايشراف، ج - 302
 .،244، ص 2الزهري،(، الطبقاا الکبري، ج  - 303
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که توسلط لشلکریان خلیفه  دوم در طول این کشلور گشلایی ها و توسلعه امپراتوری رخ دادند  ، اسلالم  خدشله 

پس این فتوحات  غیر شلرعی و باطل بوده اند چرا  که   شلد. دار شلده و به دین خشلونت و خونریزی  معروف  

 مابنی علی الباطل فهو باطل« ا

 ثانیا :

این فتوحات برای اسلالم ، دعوت بسلوی توحید وجهاد فی سلبیل اهلل نبوده اسلت چرا که  متولی این فتوحات  

ل بوده اسللت   اگر خلیفه  ازاحکام جهاد که در قران کریم و سللنت پیامبر )ص( وجود دارد بکلی جاهل و غاف

فرار کرد  ؟ قرآن   و غیره   جنن احد در  دوم به احکام  جهاد فی سللبیل اهلل اعتنا و باور داشللته بود پس چرا  

 کریم  می فرماید : 

ض  َ بٍ مِنَ اللَّ هِ وَمَ أْوَاُه جَهَنَّمُ  وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِ ذٍ دُبُرَُه إِلَّ ا مُتََحرِّفً ا لِقِتَ الٍ أَوْ مُتََحیِّزًا إِلَى فِئَ ةٍ فَقَ دْ بَ اءَ بِغَ

 304 وَبِئْسَ الْمَصِیرُ

این فتوحات  برای گسللترش قلمروی حکومت امپراطوری بوده اسللت  و نه برای  اسللالم ودعوت به  بنابراین 

توحید چرا اگر  خلیفه دوم  در صلدد جلب رضلای خداوند و نشلر کلمه توحید  بوده چرا همیشله با رسلول خدا 

ر به تبعیت از )ص( مخالفت کرده و ایشلان را عصلیان کرده اسلت ؟ و این درصلورتی اسلت که قران کریم  دسلتو

 پیامبر داده است و می فرماید : 

 305 قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُِحبُّونَ اهللَ فَاتَّبِعُونِی يُْحبِبْکُمْ اهللُ

بگو : اگر خدا را دوسلت مىدارید از من پیروى کنید تا او نیز شلما را دوسلت بدارد و گناهانتان را بیامرزد ، که  

 آمرزنده و مهربان است . 

 ت : و فرموده اس 

 306مَا آتَاکُمْ الرَّسُولُ فَُخذُوُه وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 

 . هر چه پیامبر به شما داد بستانید ، و از هر چه شما را منع کرد اجتناب کنید .

 

و خداوند در قرآن  کریم  فرموده اسللت  که اسللاآ وشللرط  قبولی اعمال تبیعت و اطاعت پیامبر )ص( می  

 باشد  : 

 307 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اهللَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ واَلَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ

 
 8االنفال /  - 304
  31آل عمران / - 305
 7الحشر / -  306
  33محمد /  - 307
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پیامبر اطاعت کنید و اعمال خویش را باطل مسلازید اید ، از خدا اطاعت کنید و از اى کسلانى که ایمان آورده

. 

پس بلا توجله بله آیلات  فو   بلا مخلالفلت  رسلللول خلدا )ص( تملام اعملال متولی این فتوحلات  در دنیلا واخرت 

 باطل بوده و فضیلت بشمار نمی آید . 

 باشد . یکی دیگر از دسئل  غیر شرعی بودن  این فتوحات  عدم مشارکت امیرالمومنین در آنها می 

نه  عمر در فتوحات   اما   اند   نقش موثر داشللته  واله  هیاهلل عل  یصللل امبریکه در تمام غزوات پعلی ) (حضللرت  

و  فتوحات  خانه نشلینی چه در   و پنج سلال سلتیبلکه در طول ب  308سلپاه را قبول نکرد  یفرمانده  شلنهادیتنها پ

 309دست نگرفت.  ریشمشچه در غیر از آن هیچگاه 

اینکه مخالفین  ادعا  می کنند  که امام حسلن  و حسلین علیهما السلالم  در فتوحات  شلرکت داشلته اند  از 

جنگها شلرکت نداشلته اند وروایتی که مبنی بر شلرکت این دو   درو  های تاریخی بوده و هیچکدام از آنها در  

 بعلت اسلت که سلند این روایت  ) که یکی از کتب اهل سلنت می باشلد (  از تاریخ طبری   نقل می شلود    امام

 . ضعیف و بی اعتبار است راوی  مجهول بودن 

 سند روايت  : 

عن علی بن مجاهد عن حنش بن مالك قال غزا 310حدثنی عمر بن شبة قال حدثنی علی بن محمد  

س عید بن العاص من الکوفة س نة ثالثین يريد خراس ان ومعه حذيفة بن الیمان وناس من أص حاب 

عه الحس ن والحس ین وعبداهلل بن عباس وعبداهلل بن عمر وعبداهلل بن عمرو بن العاص  رس ول اهلل وم

 311... وعبداهلل بن الزبیر وخرج عبداهلل بن عامر

 

 اشکاالت سند روايت :

 ضعف سند روایت :-۱

 
  مس  عودی درت وعرض )عمر( علی علي الش  خوص فاباه .   می نویس  د     264توح البلدان  ص  بةیری در ف   -  308

 قائدا علی الجی  ( فابی علي یلك  فخرج عثمان فلقی علیا فذاکره یالک ) یعنی   می نویس د ت     318ص   2مروج الذهب ج  
 وکره ، فعاد عثمان الی عمر فاخبره . 

هک  -  309 ير اللَّ ض  ذ ي  رر لذ
ا عر هر رر ض  ر ي حر تذ

وبذ الَّ رک حک یعذ ال  مذ
جر وبل ور رک ةک حک ثر ةر مر ثر لَّ س  ر هذ ور ی  لر هک عر ی اللَّ لَّ هذ ص  ر

ولذ اللَّ س  ک ااذ رر فر در ور ع  هک بر ن  عر
لذ النهروان .

ه 
ر
بک أ ر  حر لک وصفین ور مر جر  493ص  4ج  -ابن تیمیة  -مجموعة الفتاوی  ال 

 439ص 2تهذیب الکمال ج می باشد .المدائني این راوی  همان علی بن محمد  - 310
 607ص 2تاریخ الطبري ج - 311
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 الف( علی بن مجاهد : 

برزنجی در کتاب  صللحیح  و ضللعیف تاریخ الطبری روایت  مذکور  را  در قسللمت ضللعیف تاریخ طبری نقل  

 کرده  وعلت ضعف آن را وجود  علی بن مجاهد  انسته و می نویسد : 

 312فی إسناده علی بن مجاهد وهو متروک إن کان هو الکابلی وإال فمجهول واهلل أعلم. 

که اگر علی بن مجاهد کابلی باشلد متروک و در غیر اینصلورت مجهول  در سلند روایت علی بن مجاهد اسلت 

 الحال است.

 حنش بن مالک : (ب

حنش )یا حسللن( بن مالک تغلبی )یا ثعلبی( : این شللخ  با تمامی القاب واسللامی نکر شللده در کتب اهل 

 است .  الحال سنت مجهول

 

 خود نقل کرده است :با روایت دیگری که طبری در تاریخ ت این روایتعارض متن -2

علیهما السلالم را جزء شلرکت کنندگان در   طبری همین روایت را در جای دیگر نکر کرده ولی نام حسلنین

 :جنن نکر نکرده است 

وح دثنی عمر بن ش  ب ة ق ال ح دثن ا علی بن محم د ق ال أخبرنی علی بن مج اه د عن حنش بن م الك  

س تان معه عبداهلل بن العباس وعبداهلل بن التغلبی قال غزا س عید س نة ثالثین فأتى جرجان وطبر

 313عمر وابن الزبیر وعبداهلل بن عمرو بن العاص

به    سللنت  تا جایی معروف بوده که بعضللی علمای اهلائمه علیهم السللالم در فتوحات  عدم حضللور  مسللاله  

 شده اند .در فتح گرگان  ) (  منکر حضور امام حسنصراحت 

 جرجانی در تاریخ  خود می نویسد : 

وذکر عباس بن عبد الرحمن المروزی فی کتابه التاريخ قال قدم الحسن بن علی وعبد اهلل بن الزبیر  

أص  به ان مجت ازين إلى جرجان فان ثب ت هذا يدل على أنه کان فی أيام أمیر المؤمنین علی بن أبی  

 314طالب رضی اهلل عنه

 
  482ص  8ج  صحیح وضعیف تاریخ الطبريالبرینجي ، - 312
 608/ص2ج همان - 313
 48/ص1تاریخ جرجان ج -  314
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حسلللن بن علی و عبلد اهلل بن زبیر بله  ابن عبلاآ بن عبلد الرحمن مروزی در کتلاب تلاریخ خود می گویلد :  

اصلفهان آمده و قصلد گرگان داشلتند ؛ اگر این مطلب صلحیح باشلد دسلت می کند که در زمان امیر المومنین 

 ) ونه  در  لشکر کشی های عثمان ( علی بن ابی طالب رضی اهلل عنه بوده است .

 

 ی شناس  انيجر .28بخش 

 کرده اند ؟ سیتاس   هيرا صفو عیتش ايآ - 84

 ضلش ا    
با   هرفردیکی دیگر  از  شلبهات  بی اسلاآ  دشلمنان مذهب اهل  بیت علیهم السلالم  اسلت  که   شلبهه این

 کمترین  اطال  تاریخی  می تواند بی اساسی و پوچی این شبهه را در یابد .  

د او موسلس مذهب تشلیع  با رجو   به تاریخ  می بینیم  که شلاه اسلماعیل صلفوی ) که وهابیت ادعا میکنن

اسلت ( در قرن  هشلتم و نهم هجری  قمری  حکومت  می کردند و این در صلورتی  اسلت  که بزرگان  علمای  

 همچون مومن الطا  ، هشام بن الحکم ، زراره بن اعین ، سعد بن عبداهلل قمی و...   م  امامیه کلمت

 خود شرو  کرده بوده اند .  از همان قرن اول و دوم هجری منامراتشان را با مخالفین 

علمای بزرگ شلیعه همچون شلیخ صلدو  ، شلیخ مفید ، شلیخ طوسلی ، سلید رضلی و سلید مرتضلی و... همگی 

سال قبل از بدنیا آمدن  شاه اسماعیل صفوی    ۴00   تقریبا    در قرن سوم ، چهارم و پنجم می زیسته اند یعنی

 البته ناگفته نماند که در زمان دولت صفوی انتشار تشیع بصورت گسترده ای اتفا  افتاد. . 

مذهب  تشلیع  نه تنها  سلاخته  شلاه اسلماعیل صلفوی نیسلت  بلکه  با رجو  به  روایات  اهل سلنت  بنابراین 

  بوده است .تنها موسس  این مذهب  که شخ  مبارک پیامبر )ص( نیز  پی خواهیم برد  

روایت  ( ) إن الذين آمنوا وعملوا الص الحات أولئك هم خیر البرية   بزرگان اهل  سلنت در تفسلیر  آیه :  

نازل شلد رسلول خدا صللی اهلل علیه و آله و سللم به علی امیر المامنین فرمودند : کرده اند :زمانی که این آیه  

 .منظور از این آیه تو و شیعیانت هستید 

 315ل الرسول لعلی يا علی ) ع ( هم أنت و شیعتك . لما نزلت هذه اآلية قا

روایت  فو   را  محمد بن جریر طبری در تفسللیر خود در نیل  آیه  نکر کرده اسللت  ، نکر این روایت  در  

تفسلیر طبری بدین خاطر حائز اهمیت اسلت  که ابن تیمیه حرانی این  تفسلیر را یکی از معتبرترین تفاسلیر 

 یسد : اهل سنت دانسته و می نو

 
 - 356، ص  2؛ ش واهد التنزیل للحاکم الحس کاني ج  96الص واعق المحرقة البن حجر ص   - 146، ص  3تفس یر الطبري ج   - 315

 379، ص  6الدرالمنثور  سیوطي   ج ؛ 1148 - 1125ح  66
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یرُ   "وَأَمَّ ا  حُّهَ ا   "التَّفَ اس  ِ یرُ مَُحمَّ دِ بْنِ جَرِيرٍ الطبری    "الَّتِی فِی أَيْ دِی النَّ اسِ فَ أَص  َ فَ نِنَّ هُ يَ ذْکُرُ   "تَفْس  ِ

 316.  الْمُتَّهَمِینَمَقَالَاتِ السَّلَفِ بِالْأَسَانِیدِ الثَّابِتَةِ وَلَیْسَ فِیهِ بِدْعَة  وَلَا يَنْقُلُ عَنْ 

تفسلیر محمد بن جریر طبری صلحیحترین کتاب تفسلیری اسلت که نزد مردم  می باشلد  چراکه گفته های 

سلف  را با سندهای ثابت )معتبر( نقل می کند  ، در این کتاب بدعتی وجود ندارد و مولف از افراد متهم  نقل  

 روایت نکرده است .

 

 11سوال   1ج   ارشاد السائلین الی الحق المبین ، اب برای توضیح بیشتر رجوع شود به کت

 

 ؟  ستیچدر تیوهاب بااهل سنت   و عهیمذهب ش  تفاوت -بخش دوم   

 

در پاسلخ به این  سلوال باید گفت  تفاوتهای بسلیار زیادی  بین  دو مذهب شلیعه واهل سلنت با فرقه تکفیری  

می توان در موارد نیل خالصله کرد ، قبل از پرداختن به این وهابیت  وجود دارد لکن مهمترین این تفاوتها را 

ان با اهل سللنت هم نظر و هم عقیده موضللو  نکر این نکته را سزم میدانیم که در مسللائل نیل الذکر شللیعی

 . خواهیم کردهستند بنابراین  به جهت  پرهیز از اطاله گویی تنها به نقل دیدگاه اهل سنت اکتفا 

 

 عموم مسلمانان به بهانه های واهی:تفاوت اول:تکفیر 

اسلاآ وهابیت  یکی از اسلاسلی ترین تفاوتهای وهابیت  با  دیگر فر  اسلالمی  بحث تکفیر اسلت ، بر همین 

شلمار زیادی از مسللمانان اهل سلنت و شلیعه را از روز اول تاریخ  تاسلیس خود بنام دین ناب محمدی تا به 

 امروز  قتل عام کردند که در اثر آن چهره ی نا خوشایندی از اسالم در نهن جوامع بشری ترسیم شد .

 الوهاب می نویسد : قنوجی بخاری در کتاب ابجد العلوم خود در شرح حال محمد بن عبد 

شلیخ محمد بن عبدالوهاب  کسلی اسلت که فرقه وهابیت به او نسبت داده می شود ،او دارای دو خصلت بسیار 

 مهم است که مورد انکار علما قرار گرفته است : 

 اول : تکفیر تمام مردم زمین  بر اساآ ادله واهی و

 بدون  هیچ حجت و برهانی .  بی گناهدوم : قتل مردم  

 قنوجی بخاری در ادامه می نویسد : 

 
 385ص  13ج  -ابن تیمیة  -مجموعة الفتاوی  - 316
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این خصللتها  باعث شلد که تمامی مسللمانان را در هر جایی از دنیا باشلند را تکفیر کند و براسلاآ نظریات 

خود به جنن با آنها پرداخت . فرقه وهابیت  بر این باور  بودند که تنها خود موحد هستند و هر کس با عقاید 

 3۱۷نها مخالفت کند مشرک است ، بر همین اساآ قتل اهل سنت و علمای آنها را نیز مباح دانستند آ

 ابن تیمیه در کتاب  مجمو  الفتاوی خود بصراحت  تمام اهل سنت را مرتد دانسته و می نویسد : 

 318!ذَا مِنْ الْأَضْدَادِ لَا بَلْ مِنْ الِارْتِدَادِ فَمَنْ قَالَ: أَنَا شَافِعِیُّ الشَّرْعِ أَشْعَرِیُّ الِاعْتِقَادِ قُلْنَا لَهُ: هَ

هر کس بگوید که در فقه پیرو امام شلافعی و در اعتقادات پیرو ابی الحسلن اشلعری هسلتم ، به او می گوییم  

 این دو مقوله باهم تضاد دارد ، بلکه از ارتداد است  

در اعتقادات پیرو  ) بجز تعدادی بسلیار اندک (  مذاهب اربعه اهل سلنت تمام پیروان  سلت  که  او این در حالی  

 3۱9ابی الحسن اشعری هستند 

 

 کشته شود .  ديبامستغیث خدا شرک است و  ریطلب از غ توسل به مرده وتفاوت دوم : 

 محمد بن عبدالوهاب در خصوص کسانی که بین خود و خداوند واسطه قرار می دهند می نویسد : 

وأن قص دهم المالئکة، واألنبیاء، واألولیاء، يريدون ش فاعتهم والتقرب إلى اهلل بذلك هو الذی أحل   

 320دماءهم وأموالهم. 

ن، و صللالحان اسللت، به همین جهت همانا هدف آنان وسللیله تقرّب به خداوند و شللفیع قرار دادن پیامبراا

 تا.خونشان حالل و قتلشان جایز اس 

 

 او در جای دیگر می نویسد : 

 
قال الش یخ اْلمام العةمةت محمد بن ناص ر الحایمي اآلخذ عن ش یخ اْلس ةمت محمد بن علي الش وکانيت هو رجل عالم متبع   - 317

 أشهر ما ینکر علیه خصلتان کبیرتانتالغالب علیه في نفسه االتباع ورسائله معروفة وفیها المقبول والمردود و 
الث انی ةت التج اري علی س   ف ك ال دم المعص   وم بة حج ة وال لق ام ة بره ان ...  ايولیت تکفیر أه ل ايرض بمجرد تلفیق اا ال دلی ل علیه ا  

ن وأن من خ الف اعتق ادهم لکنهم اعتق دوا أنهم هم المس   لمو ...   وتع دی یل ك للی تکفیر جمهور المس   لمین وق د ق اتلهم به ذا الوج ه ال ذي أب داه...
 198 -194ص  3... القنوجي البخاري ، ابجد العلوم ج  مشرکون واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم

  117ص  4مجموع الفتاوی ج  - 318
ة والمالکیة وفض ةء الحنابلة    - 319 ة والش افعی  ه الحمد-وهؤالء الحنفی  ة والجماعة، في العقائد ید  واحدا کلهم علی  -وللَّ رأي أهل الس نَّ

اع من الحنفیة والش افعیة، لحقوا بأه عر ه، ال یحید عنها لالَّ رر ة أبي الحس ن ايش عري رحمه اللَّ ه تعالی بطریق ش یخ الس ن  عاع یدینون اللَّ عتزال، ورر ل اْلذ
ا ا لالَّ أشعریب ه المالکیة فلم نرر مالکیًّ أ اللَّ  62ص معید النعم ومبید النقم تاج الدین السبکی ،  عقیدا. من الحنابلة لحقوا بأهل التجسیم، وبرَّ

  16کشف الشبهاا ص  - 320
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ان ال اله اال  ش  هديولم    نیاثن  نیعن د قبره فق د اتخذ اله  ای او ول اًی ونه اراً ثم دعا نب  الیفمن عب داهلل ل

وکم ا   رهمیاو عب د الق ادر او غ  ریعن د قبر الزب  ومیالمش  رکون ال  فع لياهلل الن االل ه هو الم دعو کم ا  

 321ره؛یوغ ديقبل هذا عند قبر ز فعلي

دو خلدا  خوانلد؛یرا نزد قبرش م اءیلاول ایلو   امبریلاملا پ  کنلد؛یکله خلداونلد را در شلللب و روز عبلادت م یکسلللا

. همچنانکه امروزه  شلللودیخداوند خوانده م رایخداوند شلللهادت نداده اسلللت؛ ز تیدانگرفته و به وح  شیبرا

 د یدر نزد قبر ز نیاز ا شیگونه که پهمان  دهند؛یآنها انجام م ریغ  ایالقادر و  عبد   ایو    ریمشرکان در نزد قبر زب

 ا.دادند یانجام م رهیو غ

 ابن عثیمین  می نویسد :

مخلوقً ا ال يجی ب ب الوس  ائ ل الحس  ی ة المعلوم ة ک دع اء األموات فه ذا ش  رک أکبر  الث ال ث: أن ت دعو 

 322أيضًا؛

اسللومین نو  توسللل این اسللت که  از مخلوقی همچون مرده طلب کنی که بواسللطه وسللائل حسللی ومعلوم  

 پاسخگو نیست ، پس این نیز شرک اکبر می باشدا

و این در حالی اسلت  که  جمهور اهل سلنت  توسلل  به اموات  و اسلتغاثه از آنها را جائز و از سلیره سللف امت  

 می دانند .  

 فقهای مشهور اهل سنت ( می نویسد : ائمه و سبکی )یکی از 

حانه وس لّم( إلى ربّه س ب هیاهلل عل یاعلم انّه يجوز ويحس ن التوسّ ل واإلس تغاثة والتش فّع بالنبی )ص لّ

وتعالى وجواز ذلك وحُس نه من األمور المعلومة لکلّ ذی دين، المعروفة من فعل األنبیاء و المرس لین  

األديان، وال سمع    هلوسیر سلف الصالحین والعلماء والعوام من المسلمین، ولم ينکر أحد ذلك من أ

على الض  عفاء األغمار   به فی زمن من األزمان، حتّی جاء ابن تیمیة فتکلّم فی ذلك بکالم يُلبس فیه

 323وابتدع مالم يسبق الیه فی سائر األعصار؛

وآله( نزد پروردگار    هیاهلل عل  یاسللت توسللل و اسللتغاثه و طلب شللفاعت از پیامبر )صللل  کویکه جایز و ن  بدانا

سلللبحان و بلندمرتبه، و جواز و حُسلللن آن از امور معلوم نزد هر صلللاحب دین بوده و معروف از فعل انبیاء و 

را انکار نکرده و به گوش هیچ   آنلین و سلیره سللف صلالح و علما و عوام از مسللمانان اسلت، هیچ دیندارى  مرسل

 
 ۱۶۶، ص۱ج ة،ی الرسائل الشخص - 321

 160 ص 2ج ع فتاوی ورسائل العثیمین مجمو   - 322
 

  357ص  اينام ری خ ارایی  یشفاء السقام ف ،یعل ،یسبک نیالد یتق - 323
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کس در هیچ زمانى نخورده اسلت، تا آنکه ابن تیمیه آمد و در این باره سلخنى گفت که مطالب را براى عقول  

 .استضعیف و پوشیده مشکل ساخت و بدعتى گذاشت که در هیچ عصرى سابقه نداشته ا

 

 ابن حجر هیثمی نیز می نویسد : 

وان ه يتوس  ل ب ه فی ک ل خیر قب ل بروزه له ذا الع الم وبع ده فی حی ات ه وبع د وف ات ه وک ذا فی عرص  ات 

 324القیامة فیشفع الى ربه هذا مما قام االجماع علیه و تواتر به االخبار. 

بعد از وفات ،در زمان حیاتشان    ،32۵در هر حالی جایز است ، قبل از وسدت ایشان   به رسول خدا )ص(اتوسل  

و همچین در عرصلات قیامت ، این مسلاله ای اسلت که در خصلوص آن اجما  وجود دارد و با احادیث متواتر  

 ثابت شده است .ا

نت و وهابیت را بحث محمد عمر سلربازی ) از علمای برجسلته اهل سلنت در ایران ( یکی از فر  های اهل سل

 اعتقاد به توسل  دانسته است و می نویسد : 

ابین وهابی نجدی و میان مقلدین مذاهب چند فر  هسللت ، اول اینکه این وهابیها قائل به تقلید نیسللتند ، 

 326دوم اینکه تصوف را منکرند، سوم توسل باسموات را مطلقا نفی می کنند و و و.ا

 

  آثار اولیاء خصوصا پیامبر )ص( شرک است!تبرک به :  سوم تفاوت

 ابن تیمیه  می نویسد : 

وتقبیله، وتمريغ الخد علیه فمنهی عنه باتفاق المس لمین، ولو    -أی قبر کان    -وأما التمس ح بالقبر 

 327کان ذلك من قبور األنبیاء، ولم يفعل هذا أحد من سلف األمة وأئمتها، بل هذا من الشرک، 

قبر ) بواسلطه مسلح ، بوسلیدن و مالیدن صلورت به آن ( ، هر قبری که باشلد گرچه از   ن بهاو اما متبرک شلد 

قبور انبیاء هم باشلد ، مورد نهی اسلت ، هیچکدام از سللف امت و ائمه آن این فعل را انجام نداده اند بلکه این 

 فعل شرک می باشد.ا

 است  و می نویسد : ابن باز  نیز تبرک به  ضریح قبر پیامبر )ص( را شرک اکبر دانسته 

 
  153الجوهر المن م ص  - 324
 طبق روایتی برخی ای یهود و نصارا به رسول خدا )ص( قبل ای والدتشان  توسل می کردند.  - 325
  287ص  1فتاوای منبع العلوم کوه ون ج  - 326

  54ص  قبور واالستنجاد بالمقبورییارا ال  - 327
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قال ش یخنا: التمس ح والتبرک بش بابیك المس جد الحرام إن أراد أنها عبادة فهو بدعة، وإن کان 

 328يطلب منها البرکة والنفع فهو من الشرک األکبر. 

 ابن عثیمین  سلفی نیز همین  فتوا را دارد. 

 329. التبرک بالقبور حرام ونوع من الشرک 

آنچه گذشلت  دیدگاه  ائمه وهابیت  در خصلوص مسلاله تبرک به قبور ،خصلوصا  تبرک به قبر پیامبر )ص( بود  

که  ابن تیمیه  به درو   گفته بود هیچ کس از سللللف امت این فعل را انجام نداده اسلللت ، در ادامه  بطالن  

گاه  اهل سلنت را نکر خواهیم کرد تا تفاوت این فرقه ضلاله با اهل سلنت بوضلوح  ادعای او را ثابت کرده  ودید 

 روشن شود . 

 تبرک ابوايوب انصاری به قبر رسول خدا )ص( :

یکی از اصلحاب جلیل القدر رسلول خدا )ص(  می باشلد  که  به قبر مبارک رسلول خدا )ص(   ابو ایوب انصاری 

 ب المستدرک خود روایت می کند :متبرک شده است .  حاکم نیشابوری در کتا

عً ا وَجْهَ هُ عَلَى الْقَبْرِ، فَ أَخَ ذَ بِرَقَبَتِ هِ  عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی ص  َ الٍِح، قَ الَ: أَقْبَ لَ مَرْوَانُ يَوْمً ا فَوَجَ دَ رَجُلً ا وَاض  ِ

و أَيُّوبَ الْأَنْصَ ارِیُّ رَضِ یَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: جِئْتُ  وَقَالَ: أَتَدْرِی مَا تَصْ نَعُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقْبَلَ عَلَیْهِ فَنِذَا هُوَ أَبُ

، يَقُولُ: »لَا  رَسُ ولَ اللَّهِ صَ لَّى اهللُ عَلَیْهِ وَسَ لَّمَ وَلَمْ آتِ الَْحَجرَ سَ مِعْتُ رَسُ ولَ اللَّهِ صَ لَّى اهللُ عَلَیْهِ وَسَ لَّمَ

وَلَکِنِ ابْکُوا عَلَیْهِ إِذَا وَلِیَهُ غَیْرُ أَهْلِهِ« هَذَا حَدِيث  صَِحیُح الْنِسْنَادِ، وَلَمْ  تَبْکُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِیَهُ أَهْلُهُ، 

 330"يُْخرِجَاُه 

گذاشلته   -امبریصلورتش را بر قبر پ  یکه شلخصل د یمروان د  یصلالح نقل شلده اسلت که روز  یاز داوود بن أب

 یانصلار وبیکه آن شلخ  أبو أ  د یآمد و د  کینزد  ؟یده  یرا انجام م  یچه کار  یدان  یم  ایاسلت؛ پس گفت: آ

که    دمیشلن -خدا  ولام. از رسل امدهیسلنن ن  شیو پ -رسلول خدا  شیمن آمده ام پ  یگفت: بل  وبیاسلت. ابو أ

که نااهالن  د یکن  هیگر  یزمان  یحاکم باشللند؛ ول  سللتهیکه افراد شللا  یزمان د ینکن  هیگر  نید  یفرمود: برا  یم

 کنند. یحکومت م

 33۱این روایت را  حاکم  و نهبی  صحیح دانسته اند .

 
  47ص  مسائل اْلمام ابن بای  - 328
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 یبه خوب  تیروا نیکه از ا  ییزهایاز چ یکی332،در شلفاء السلقام گفته اسلت یسلبک  نیالد   یهمان طور که تق

و آله و سللم اسلت که مروان به آن اعتراض   هیاهلل عل  صللی  شلود بحث تبرک و تمسلح به قبر نب  یم  دهیفهم

مطلب برخالف   نیسلننا. ا  زدآمده ام نه ن امبریدر پاسلخ گفته اسلت: امن نزد پ  وبیکرده اسلت و جناب ابو ا

 است.  انیوهاب یادعا

 تبرک بالل  به  قبر رسول خدا )ص( :

 خود می نویسد :وفاء الوفاء سمهودی در کتاب  

ثم إن بالال رأى فی منامه النبی  :...    جید عن أبی الدرداء رض ی اهلل تعالى عنهرواه ابن عس اکر بس ند  

ص لى اهلل تعالى علیه وس لم وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بالل؟ أما آن لك أن تزورنی يا بالل؟ فانتبه 

 حزينا وجال خائفا، فرکب راحلته وقص د المدينة فأتى قبر النبی ص لى اهلل تعالى علیه وس لم، فجعل

يبکی عنده ويمرغ وجهه علیه، فأقبل الحس ن والحس ین رض ی اهلل تعالى عنهما، فجعل يض مهما  

 333ويقبلهما، 

بالل، مونن پیامبر، رسلول خدا را ابن عسلاکر  با سلندی  نیکو ) معتبر ( از ابی الدرداء روایت کرده اسلت  که : 

در خواب دید که به او مى فرماید: اى بالل، این چه جفایى اسللت ؟آیا وقت آن نشللده که به زیارت من آیى؟ 

ندوهگین و ترسللان گشللت. بر مرکب خود سللوارشللده به زیارت قبر پیامبر در مدینه آمد و ابالل بیدار شللد و  

السلالم آمدند، آن دو را بر مالیدن. چون حسلن و حسلین علیهمشلرو  کرد به گریسلتن و صلورت بر قبر پیام

 .درآغوش کشید و بوسید 
آیا وهابیت  سلخن ابن تیمیه ) که در باس نکر شلد(  را می پذیرند و این صلحابه رسلول خدا )ص(  را مشلرک  

 می دانند  ؟ 

فقه  حنبلی می دانند و احمد بن حنبل یکی از ائمه  اهل سلللنت می باشلللد  که وهابیت  خود را در کالم و  

 ارادت ویژه ای  نسبت به او دارند ، او نیز قائل به  جواز تبرک به قبر پیامبر می باشد . 

 عبداهلل فرزند احمد ، از پدرش  در خصوص این مساله  سوال می کند :

ويقبله وَيفْعل بالقبر مثل   سَ أَلته عَن الرجل يمس مِنْبَر النَّبِیَّ صَ لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَ لَّمَ ويتبرک بمس ه

 334ذَلِك أَو نَْحو هَذَا يُرِيد بذلك التَّقَرُّب إِلَى اهلل جلّ وَعز فَقَالَ لَا بَأْس بذلك. 

 
 279، صشفاء السقامتقی الدین سبکی،  - 332
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پسلر احمد بن حنبل می گوید از پدرم در مورد شلخصلی که منبر پیامبر را لمس می کند و با لمس آن تبرک  

ین می کند و هدفش تقرب به خداوند می باشلد پرسلیدم و می کند و آن را می بوسلد و با قبر پیامبر نیز چن

 .پدرم )احمد بن حنبل( گفت اشکالی ندارد
 آیا وهابیت امام خودشان را مشرک می دانند  ؟ 

 

 !شرک استسفر برای زيارت قبر رسول خدا )ص( يا قبور ديگر صالحین :  چهارم تفاوت

ها معتقدند هر کس برای زیارت کردن  وهابیمسلاله ای اسلت که  به قصلد زیارت، سلفر کردن .  یاشلد الرحال 

 می باشد :سفر کند ، مشرک است . این ن  سخن ابن تیمیه 

اهلل   عبدیالمس اجد الثالثه ل ریومن حج إلى قبر من القبور فهو مش رک بل لو س افر إلى مس جد هلل غ

 335…باهلل  شرکیل ثالثهال ریإذا سافر إلى غ فیهلل ورسوله فک ایکان عاص هایف

(. هر کس ارتیز  یسلفر کردن برا  یعنیاز قبور سلفر کند ، او مشلرک اسلت . )حج   یقبر ارتیز  یکه برا  یکسل

که خداوند را عبادت کند ، او هم از دسلللتور خداوند و هم از  نیا  یسلللفر کند ، برا  یرفتن به مسلللجد   یبرا

مسلجدالحرام،  )  سله مسلجد  نیا  ریغ  یکرده اسلت . پس اگر برا  یچیو آله( سلر پ  هیاهلل عل  ی)صلل  امبریدسلتور پ

 سفر کند ، مشرک است .(   یو مسجداسقص یمسجد النب

 و این در حالی است که صحابه برای زیارت قبر رسول خدا )ص( سفر میکردند ، همچون بالل : 

 خود می نویسد :وفاء الوفاء سمهودی در کتاب  

ثم إن بالال رأى فی منامه النبی  :...    رواه ابن عس اکر بس ند جید عن أبی الدرداء رض ی اهلل تعالى عنه

يقول: ما هذه الجفوة يا بالل؟ أما آن لك أن تزورنی يا بالل؟ فانتبه ص لى اهلل تعالى علیه وس لم وهو  

حزينا وجال خائفا، فرکب راحلته وقص د المدينة فأتى قبر النبی ص لى اهلل تعالى علیه وس لم، فجعل 

يبکی عنده ويمرغ وجهه علیه، فأقبل الحس ن والحس ین رض ی اهلل تعالى عنهما، فجعل يض مهما  

 336ويقبلهما، 

بالل، مونن پیامبر، رسلول خدا را ابن عسلاکر  با سلندی  نیکو ) معتبر ( از ابی الدرداء روایت کرده اسلت  که : 

در خواب دید که به او مى فرماید: اى بالل، این چه جفایى اسللت ؟آیا وقت آن نشللده که به زیارت من آیى؟ 

زیارت قبر پیامبر در مدینه آمد و   بالل بیدار شللد و ندوهگین و ترسللان گشللت. بر مرکب خود سللوارشللده به

 
 ۴۴۰، ص  ۲، منهاج السنه ، ج  هی می ت ابن - 335
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السلالم آمدند، آن دو را شلرو  کرد به گریسلتن و صلورت بر قبر پیامبر مالیدن. چون حسلن و حسلین علیهم

 .درآغوش کشید و بوسید 
به نیت زیارت قبور سلفر می کردند ، البانی  سللفی در کتاب  صلحیح سلنن ابی   بلکه حتی رسلول خدا )ص(

 داود نقل میکند :

ن ا ح ام د بن يحیى ح دثن ا محم د بن معن الم دنی أخبرنی داود بن خ ال د عن ربیع ة بن أبی عب د  ح دث

الرحمن عن ربیعة يعنی ابن الهدير قال ما س معت طلحة بن عبید اهلل يحدُ عن رس ول اهلل ص لى 

اهلل علیه وس  لم حديثا قط غیر حديث واحد قال قلت وما هو قال خرجنا مع رس  ول اهلل ص  لى اهلل 

س لم يريد قبور الش هداء حتى إذا أش رفنا على حرة واقم فلما تدلینا منها وإذا قبور بمحنیة علیه و

قال قلنا يا رس ول اهلل أقبور إخواننا هذه قال قبور أص حابنا فلما جئنا قبور الش هداء قال هذه قبور  

 337 إخواننا. 

که   نیتا ا  م؛یرفت  رونیقبور شللهدا بود، از شللهر ب ارتیوآله که عازم ز  هیاهلل وعل  یما همراه رسللول خدا صللل

 نیواقع شلده بودند. در ا  یدر بلند   یآن جا قبور م،ید یآن جا رسل  کینزد ی. هنگاممیمشلرف به حره واقم  شلد 

 نها یقبور برادران ماسلت؟ فرمود: ا نهایا ایرسلول خدا  آ  ی: امیوآله گفت  هیاهلل وعل  یهنگام به رسلول خدا صلل

 . قبور برادران ماست نهایفرمود: ا م،یقبور شهدا آمد  کیکه نزد ی. هنگامقبور اصحاب ماست

برای بیان دیدگاه علمای اهل سللنت در اینخصللوص همین بس که  منکر  سللفر برای زیارت قبر رسللول خدا 

 33۸)ص( را کافر دانسته اند . 

 ودر کتاب الموسوعة الفقهیة الکویتیة  آمده است : 

ذهب جمهور العلماء الی انه يجوز ش  د الرحال لزيارة القبور لعموم األدلة و خص  وص  ا قبور األنبیاء  

 339والصالحین . 

جایز ، خصلوصلا قبور انبیاء وصلالحین  قبور  عموم اجمهور علما بر این دیدگاه هسلتند که سلفر برای زیارت  

 است ، ا

 

 
  571ص  1ابي داود ج صحیح سنن  - 337

وقد فرط ابن تیمیة من الحنابلة حیث حرم الس  فر لزیارا قبر النبي )ص( کما افرط غیره حیث قال کون الزیارا قربة معلومة من    - 338
ه بالکفر ولعل الثاني اقرب الی الص   واب  الن تحریم ما اجمع علیه العلماء فیه باالس   تحباب یکون کفرا النه الدین بالض   رورا وجاحده محکوم علی 

  151ص  3فوق تحریم المباح المتفق علیه في هذا الباب. القاري شرح الشفاء للقاضي عیاض ج
  89ص  24الموسوعة الفقهیة الکویتیة  ج  - 339
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 !شنوند  یزنده ها را نم ی: مرده ها صدا پنجم اوتتف

را قبول ندارند و لذا در    یکه آنها به طور مطلق سلما  موت د یآ  یبه دسلت م  معاصلر  انیوهاب  یاز کلمات و فتاوا

 :د ییبفرما  دقتشده،  دهیافتاء عربستان پرس   یکه از مجمع دائم  رینمونه، به استفتاء ز  یصدد رد آن هستند. برا

 ه، ی کالم الن اس، وثن ائهم عل  س  معي  تی أن الم  یوطیلالم ام الس    یللفت او  یکت اب الح او  یف  قرأت

 فهل هذا حسن؟؛  تزاورون، ي یوإنّ الموت اء، یمن األح زوره يمن  عرفيوکذلك  ه، یوقولهم ف

آنهلا دربلاره خود و گفتلار   یمردم، ملدح و ثنلا یآملده اسلللت کله مرده، صلللدا یوطیاملام سللل  یدر کتلاب فتلاوا

 نکهیشلناسلد و ا  یکنند م  یم ارتیرا که او را ز یمرده کسلان  ن،یشلنود و همچن  یرا درباره خود م ماندگانباز

 مطالب درست است؟ نیا ایروند. آ یم گریهمد  ارتیمردگان به ز

  ینب  خاطبيانه النص؛ لقول اهلل س بح  هیإالّ ما ورد ف  اء، ی: األص ل عدم س ماع األموات کالم األحجواب

مِعُ الْمَوت)ص:  مِع مَنْ فِ)(، وقوله س  بحانه:  52 هي(: آ30)روم )  هي) اآلیفَنِنَّك ال تُس  ْ  یوَما أَنْتَ بِمُس  ْ

 (. 22 هي(: آ35القُبُور) )فاطر )

وارد شلده باشلد.  یخاصل  لیکه دل ییشلنوند، مگر در جا  یزندگان را نم  یاسلت که مردگان صلدا نیاصلل ا  

 یو سللم را مخاطب قرار داده و م  هیاهلل عل  یاسلت که رسلول خدا صلل  هیآ نیما بر عدم سلما  مردگان ا  لیدل

مردگلان در قبرهلا را شلللنوا   یتوان  ی: اتو نمد یلفرملا  یم  زیو ن  ا،یمردگلان را بشلللنوان  یتوان  ی: اتو نمد یلفرملا

 3۴0.ایزسا

 آل الشیخ مفتی عربستان سعودی نیز همین تعبیر را دارد : 

 341واألصل أنَّ المیت ال يُسَمَّع لقوله: }وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُورِ{ 

 :د یگو یم سیداوود جرج سیکشف تلب یف سیالتقد  سیدر کتاب تأس  نیعبد اهلل أبو بط خیش  نیهمچن

 342بعدم سماع الدعاء، وعدم االستجابة، أو المتصف بأحدهما ممتنع دعاؤه شرعا وعقال؛ فالمتصف

دو باشلد، شلرعاً و عقالً خواندنش ممتنع   نیاز ا  یکیبه    ایو عدم اسلتجابت،   دنیکه متصلف به عدم شلن  یکسل  

 است.

خن گفتن با آنها را همان طور که مشلاهده می شلود وهابیان به طور مطلق سلما  اموات را انکار می کنند و سل

لغو و ممنو  می دانند. حال با در نظر داشلتن این نظرات به سلرا  کلمات بزرگان وهابیت می رویم تا ببینیم  

 چه اندازه با این نظریه همخوانی دارد؟

 

 
 9216، فتوی 82، ص9، جاوی اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه واالفتاءفت أحمد بن عبد الریاق الدوی ، - 340
  741ص شرح الطحاویة لصالح آل الشیخ   لتحاف السائل بما في الطحاویة من مسائل  - 341

 90، صتأسیس التقدیس فی کشف تلبیس داوود جرجیس، "عبد الله بن عبد الرحمن ملقب ب ه "أبابطین - 342
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 ابن تیمیه :

زده و ادله    یضلیتعر3۴3  (ص)  امبریاز کالم پ شلهیعا  لیبه تأو  یاسلت و حت  رفتهیرا پذ   یسلما  موت  هیمیابن ت

 :د یگو یرا رد کرده و م یمنکران سما  موت

وس لم    هیاهلل عل یص ل  یعن النب  ح یذکرته کما تأولت أمثال ذلك. والنص الص ح  مایعائش ة تأولت ف و

ذل ك ف نن قول ه: »إن ك ال  ینفيالقرآن م ا    یف سیول  ره یمن ت أول من أص  ح اب ه وغ لي ت أو  یمق دم عل

  ارص احبه فنن هذا مثل ض رب للکفار والکف   نفعي  یإنما أراد به الس ماع المعتاد الذ  «یتس مع الموت

 یکفروا کمثل الذ  ني: »ومثل الذیتسمع الصوت لکن ال تسمع سماع قبول بفقه واتباع کما قال تعال

عنهم    ینفيأن   جبيلهم المثل ال ض  رب    نيالذ  یإال دعاء ونداء«. فهکذا الموت  س  معيبم ا ال   نعقي

المعتاد   سماععنهم ال  یذلك عن الکفار؛ بل قد انتف  نفيالس ماع المعتاد أنواع الس ماع کما لم   عیجم

 عنهم.  ینفيبه وأما سماع آخر فال  نتفعوني یالذ

 امبریپ  حیکرد. ن  صللح  یم  لیدر امثال آن هم تأو  نکهینموده کما ا  لیدر آنچه نکر کرده اسللت تأو شللهیعا

مطلب منافات  نیکه با ا  یزیمقدم اسلت و در قرآن چ  رهیغ ایاز صلحابه   یلیوسللم( بر هر تأو  هیاهلل عل ی)صلل

برسلاند،   یصلاحبش نفع  یکه برا  یسلما  معتاد  ایاإنک س تسلمع الموت  هیدر آ  رایداشلته باشلد وجود ندارد. ز

کما  سلت،ین  تیقبول و تبع دنیشلن دن،یشلن  نیا  یشلنوند ول  یاراده شلده اسلت، مانند کفار اسلت که صلدا را م

که    یإس دعاء ونداء). پس از اموات سلمعیبما س    نعقی یکفروا کمثل الذ   نی: (ومثل الذ د یفرما  یخداوند م  نکهیا

شلود، بلکه از  ینم  یاز کفار هم نف  نکهیکرد، کما ا  یانوا  سلما  را نف  مامتوان ت  یآنها مثال زده شلد نم  یبرا

  یتوان از آنها منتف   یها را نم  یدنیشللن گرید  یشللود، ول  یم  یبرسللاند منتف  یکه به آنها نفع یآنها سللماع

 3۴۴.دانستا

را   ریز  تیکنند دسلت ندارد. او روا  یادعا م  انیبر آنچه وهاب  اتیکند که آ  یبه صللراحت روشللن م  هیمیت ابن

 کند: یمردگان استدسل م دنیدانسته، با آن بر شن حیصح

  یعذاب القبر مثل الذ   س  معکميأنه قال لوال أن ال تدافنوا لس  ألت اهلل أن   ح یالص  ح  یعنه ف  وثبت

وقال ما أنتم بأسمع   بیالقل  یبدر لما ألقاهم ف  ومي  نیالمشرک  یأنه ناد  ح یالصح   یأسمع وثبت عنه ف

 345منتشره واهلل أعلم.  ره یهذا کث یلما أقول منهم واآلثار ف

 
م راوی خوانده اس ت. سنن نس ایی در کتاب   - 343 ، س خنی ای عایش ه نقل می کند که وی واقعه س خن گفتن پیامبر با کش تگان بدر را توه 

لنهم لیعلمون االن ؛ یعنی کش  تگان کفار » :به گفته عایش  ه، پیامبر گرامی اس  ةم )ص( به جای کلنهم لیس  معون االن ما اقول ، فرموده اس  ت
 110، ص4ج المجتبی م  السن ،ی شنوند؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب نسائی، اکنون می دانند، نه م

 298، ص4، جمجموع الفتاویابن تیمیه،  - 344
 273، ص4همان، ج - 345
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 گر یکه از دفن همد  دمیترسلل  یفرمود: اگر نم امبریمسلللم ثابت اسللت که پ  حیصللحدر   امبریاز پ  تیروا نیو ا

 یکه من م  یهمان طور د،ید یشللن  یعذاب شللدن مردگان در قبر را م یکردم تا صللدا  یدعا م  د یامتنا  کن

که در چاه بدر   یبا کشلته شلدگان مشلرکان، وقت  امبریو مسللم که پ  یبخار  حیشلنوم؛ و ثابت شلده در صلح

 .است و اهلل اعلم ادیباره ز نیدر ا اتیو روا د یستیکرد و فرمود: شما شنواتر از آنها ن تانداخت، صحب

تیمیه پرسیدند: آیا مرده در قبرش این تعبیرات به صراحت بیانگر شنیدن اموات است. در جای دیگری از ابن  

 :حرف می زند؟ وی در پاسخ گفت

و اما درباره این پرسلش که آیا مرده در قبرش حرف می زند، پاسلخ این است که مرده هم حرف می زند و هم 

می تواند صلدای کسلی را که با او حرف می زند، بشلنود، همان گونه که در حدیث صلحیح از نبی مکرم آمده 

 3۴6ا. فرمود: امردگان صدای نعلین را می شنوند که 

 ابن قیم جوزية :

ابن قیم از بزرگان سلفی است که وهابیان او را از استوانه های مسلک خود می دانند. او دیدگاه خود را درباره  

گرد آورده اسللت. وی در ابتدای کتاب، در   الروححیات برزخی و سللما  موتی، در کتاب مسللتقلی با عنوان  

؟ا با تکیه بر روایات متواتر، ادعا می فصللی با عنوان اآیا اموات متوجه زیارت زندگان و سلالم آنها می شلوند 

کند که سلللف معتقد بوده اند که مردگان متوجه زیارت زندگان می شللوند و بر این امر ادعای تواتر و اجما  

 :می کند 

لَف مجمعون علی هَذَا وَقد تَوَاتَرَتْ الْآثَار عَنْهُم بِأَن الْمَیت يعرف زِيارَة الَْحی لَهُ ويس  تبش  ر   وَالس  َّ

 347بِهِ؛

سللف بر این مطلب اجما  داشلتند و روایات این باب از آنها به تواتر رسلیده اسلت که میت زیارت زنده ها را   

 .درک می کند و با آن خوشحال می شود

 : کثیرابن 

دهند، اما   یم تیاهم  اریاسللت و آنها به نظرات او بسلل  انیوهاب د ییاسللت که مورد تأ  یاز مفسللران  ریابن کث

القبورا را در ارتباط با کفار    یاوما أنت بمسلمع من ف  هیها آ  یوهاب  یبرخالف ادعا  زیشلود که او ن  یمشلاهده م

 معنا کرده است:

 

 
؟   - 346 م  الر

ر
؟ أ رذهذ

ب 
ر
ي ق تک فذ یِّ مر مک ال  لَّ کر تر ل  یر ت هر لر هک   س ک ذ مر لَّ ن  کر ا مر ض ب ی 

ر
عک أ مر س   د  یر

ر
ق ، ور مک لَّ کر تر ت یر ابک ور جر يِّ ال  بذ

ن  النَّ یحذ عر حذ ي الص َّ تر فذ بر ا ثر مر ی  -، کر لَّ ص ر
مر  لَّ سر هذ ور ی  لر هک عر م   -اللَّ هذ الذ عر  نذ

عر ر 
ر
ونر ق عک مر س  م  یر هک ت کلنَّ الر

ر
هک ق نَّ

ر
 70ص   3ج  الفتاوی الکبری البن تیمیة  أ

 .5تاب والسنه، صابن قیم جوییة، الروح فی الکةم علی أرواح ايمواا وايحیاء بالدالئل من الک - 347
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  ه ا، یوال دعوة إل  ةي قبورهم وهم کف ار ب اله دا  یإل  رورتهمیاألموات بع د موتهم وص    نتفعي: کم ا ال  یأ

  348تهم؛يهدا عیوال تستط همیلك ف لةیالشقاوة، ال ح همیکتب عل نيکذلك هؤالء المشرکون الذ

مشلرکان را  نیبرند ا ینم تیاز هدا  یهمان طور که اموات کافر بعد از مرگشلان و رفتن به قبر نفع  امبر،یپ  یا

 .یکن تیهدا یتوان یشده اند نم یهم که شق

  یآنها خوشحال م   دنیشناسند و با د  یکه مردگان زائران قبر خود را م  میمتواتر دار  اتیاست که روا  یمدع  او

 شوند:

کتاب  یف  ایالدن  یابن أب  یفرو  س تبش ريله و  یالح   اره يبز  عرفي  تیتواترت االثار عنهم بأن الم وقد

قبر   زوريوس لم ما من رجل    هیاهلل عل یاهلل عنها قالت قال رس ول اهلل ص ل یالقبول عن عائش ه رض 

إذا    الاهلل عنه ق  یرض  ره يهر  یعن أب  یورو  قومي  یحت  هیعنده إال اس تأنس به ورد عل جلسيو  هیأخ

 السالم؛  هیرد عل هیفسلم عل عرفهيمر الرجل بقبر 

شلود،   یشلناسلد و خوشلحال م  یمتواتر از صلحابه وجود دارد که مرده زائر قبرش را م  تیکه روا  یو به درسلت

قبر برادر   ارتیلفرمود هر کس کله بله ز  -امبریلکرده کله گفلت: پ تیلروا  شلللهیدر کتلاب قبول از علا ایلدن  یابن اب

شللود تا   یدهد و از آمدنش خوشللحال م  یاز درون قبر جوابش را م  ند،یکنار قبرش بنشلل  رمامنش برود و د

گذر کند   یه قبر کسلب  یکند که فرمود: هر گاه که شلخصل  ینقل م  امبریاز پ  رهیاز کنار قبر برود، و ابوهر  نکهیا

 3۴9دهد. یشناسد و سالم کند جواب سالمش را م یکه او را م

آنچه که تا اینجا بیان شلد  بوضلوح  ثابت  میکند  که وهابیت  امروزی حتی با علماء و موسلسلین  خودشلان 

 نیز مخالفت  کرده اند. حال به  نظر علمای اهل سنت در این خصوص خواهیم پرداخت : 

 

 اسماعیل بخاریمحمد بن 

»الْمَیتُ  بخاری در کتاب صلحیح بخاری، که اصلح کتب نزد اهل سلنت بعد از قرآن اسلت، باب خاصلی با عنوان  

 .درباره شنیدن صدای پای تشیع کنندگان توسط مردگان دارد 350يسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ«

 مسلم بن حجاج نیشابوری

خود می نویسلد که مرده، حتی صلدای پای تشلیع کنندگان را که از کنار قبر برمی گردند،   صلحیحوی نیز در  

 351.«»إِنَّ الْمَیتَ إذا وُضِعَ فی قَبْرِِه إنه لَیسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إذا انْصَرَفُوامی شنود: 

 
 666، ص3، جتفسیر القرآن العظیمأبوالفداء لسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی،  - 348
 530، ص3همان، ج - 349
 .90، ص2، جصحیح بخاریمحمد بن لسماعیل أبو عبدالله بخاری،  - 350
 .2870، ح2201، ص4، جصحیح مسلممسلم بن حجاج نیسابوری،  - 351
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 ابن جرير طبری

موتی را پذیرفته اند و روایات این باب را محمد بن جریر طبری می نویسلللد که تعداد زیادی از علما سلللما  

 :تصحیح کرده اند 

فق ال جم اع ه يکثر ع دده ا بتص  حیحه ا وتص  حیح القول بظ اهره ا وعمومه ا وق الوا المی ت بع د موت ه  

يسمع کالم األحیاء ولذلك قال النبی صلی اهلل علیه وسلم ألهل القلیب بعد ما ألقوا فیه ما قال قالوا  

وا أتکلم أقواما قد ماتوا وص اروا أجس ادا ال أرواح فیها فقال )ما أنتم بأس مع وفی قوله ألص حابه إذ قال

 352لما أقول منهم(؛ 

جماعت زیادی از علما روایات سما  مردگان در جنن بدر را تصحیح کردند و عمل به ماهر آن روایات کردند  

با کشلتگان   -اسلت که پیامبر  و قائل شلدند که انسلان بعد از مردن صلدای زندگان را می شلنود و به این دلیل

بدر بعد از انداختنشللان در چاه صللحبت کردند. پیامبر به اصللحابش وقتی اعتراض کردند و گفتند با مردگانی  

 .صحبت می کنید که جسد بدون روح هستند، جواب داد: شما شنواتر از آنها به حرف های من نیستید 

 قرطبی :

 او در کتاب تفسیر خود می نویسد: 

یت يس مع قرع النعال إذا انص رفوا عنه إلی غیر ذلك فلو لم يس مع المیت لم يس لم علیه  وبأن الم

 353ه وهذا واضح وقد بیناه فی کتاب التذکر

ااگر مرده نمی شلنید به او سلالم نمی شلد؛ پس مرده می شلنود و این مطلب واضلح اسلت و ما آن را در کتاب 

 ا بیان کردیم تذکره

 

 ابن حجر هیثمی

 :وی در پاسخ به پرسش شخصی قائل است که مردگان کالم مردم را می شنوند 

لُهُ  هل يسْ مَعُ الْمَیتُ کلَامَ الناس فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نعم لَِحدِ يثِ أَحْمَدَ وَجَمَاعَه إنَّ الْمَیتَ يعْرِفُ من يغَسِ ّ

 354وَيْحمِلُهُ وَيدْلِیهِ فی قَبْرِه؛ 

 
 491، ص2ج تهذیب اآلثار،ید طبری، أبی جعفر محمد بن جریر بن یز  - 352
 233، ص13ج الجامع ألحکام القرآن،أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدین القرطبی،  - 353
 29، ص2ج الفتاوی الکبری الفقهیه،أحمد بن محمد بن علی بن حجر الهیتمی،  - 354
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آیا مرده کالم مردم را می شلنود، جواب: بله. با توجه به روایت احمد بن حنبل و جماعتی، مرده می شلناسلد 

 .را که او را در قبر می گذاردکسی را که او را غسل می دهد و جنازه اش را حمل می کند و کسی 
 

 جالل الدين سیوطی 

 تصریح دارد:  -اعم از انبیا و غیر آنها -سیوطی نیز بر سما  موتی 

 355«»وأما االدراکات کالعلم والسماع فال شك أن ذلك ثابت لهم ولسائر الموتی؛

 ایگر مردگانو اما ادراکات مثل علم و شنیدن، شکی نیست که ثابت است برای انبیا و برای دا 

 

 دانستن تمام مقلدان مذاهب اربعه و مشرک  دی: عدم جواز تقلششم تفاوت

یکی از مسائل اختالفی وهابیت  با مذاهب اسالمی همچون  شیعه و اهل سنت بحث انکار جوایز تقلید است ، 

 آنها مقلدین اهل سنت را مشرک و کافر دانسته اند . 

محمد عمر سلربازی ) از علمای برجسلته اهل سلنت در ایران ( یکی از فر  های اهل سلنت و وهابیت را بحث 

 دانسته است و می نویسد :  اعتقاد به جواز تقلید 

ابین وهابی نجدی و میان مقلدین مذاهب چند فر  هسللت ، اول اینکه این وهابیها قائل به تقلید نیسللتند ، 

 3۵6دوم اینکه تصوف را منکرند، سوم توسل باسموات را مطلقا نفی می کنند و و و.ا

 

 ديدگاه وهابیت در خصوص تقلید :

 ابن تیمیه  می نویسد : 

  کنياإلعتقاد قلنا له هذا من األض داد ال بل من االرتداد إذ لم    یالش رع أش عر  یل أنا ش افعفمن قا

األص ول قلنا قد ض للت إذا عن   یف  یالفروع معتزل یف  یاإلعتقاد ومن قال أنا حنبل  یأش عر  یالش افع

 357واالجتهاد نيالد یأحمد معتزل کنيتزعمه إذ لم  مایف لیسواء السب

 

 

 
 202، ص1ج شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور،جةل الدین السیوطی،  - 355
  287ص  1فتاوای منبع العلوم کوه ون ج  - 356
 ۱۷۷، صفحه  ۴، جلد یفتاو الجموع م - 357
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  یها( م   یهسللتم ، )ما سلللف  یهسللتم و در اعتقاد و کالم ، اشللعر  ی، شللافع  نیمن در فرو  د د یکس بگو  هر

حرف ، ارتداد  نیشللوند ؛ بلکه ا ی، با هم در تضللاد اسللت و با هم جمع نم  د یکرد  انیحرف که ب نی: ا  مییگو

 است .

شود ،   یرا هم شامل م گریکرده . بلکه مذاهب د  انیبودن را به عنوان مثال ب یبودن و اشعر یشلافع  نیا  البته

 گونه هستند . نیجنوب کشور ااهل سنت اسعتقاد که  ید یالشر  و ماتر یمثال حنف

ابن تیمیه  در جای دیگر  گفته اسللت  که هر کس نسللبت به مذهب معینی ) از مذاهب اربعه اهل سللنت ( 

 3۵۸تعصب داشته باشد  باید کشته شود 

شلاگرد ابن تیمیمه ( بر این باور اسلت  که  خداوند و رسلول اهلل )ص(  از تقلید نهی کرده و   ابن  قیم جوزیة )

 3۵9قائلین به آن را نکوهش کرده اند  

 

 وادعی سلفی می نویسد : 

اینکه   –مذاهب اربعه  هیچ برهان و دلیلی از سللوی خداوند در قران و رسللول خدا در سللنت در خصللوص  ا  

 360وجود ندارد ، این مذاهب سبب تفرقه مردم شده اند ا –کسی شافعی ، حنبلی ، حنفی ویا مالکی باشد 

 :  سد ینو یاز مذاهب را بصراحت  شرک دانسته است و م د یتقل یبخار  یحسن ،قنوج قیصد  ای

 361المذاهب من الشرک !« دی»تقل

 ديدگاه اهل سنت در خصوص تقلید :

در باس  دیدگاه  وهابیت  نسلبت به مسلاله تقلید نقل شلد ، حال به  دیدگاه علمای اهل سلنت خواهیم پرداخت 

: 

 ابواسحا  شیرازی می نویسد : 

وأما من يس وغ له التقلید فهو العامی وهو الذی ال يعرف طرق األحکام الش رعیة فیجوز له أن يقلد  

 362عالما ويعمل بقوله. 

 
ا  - 358 ی النَّ لر بک عر جذ هک یر نَّ

ر
در أ قر تر ی اع  تر هک مر نَّ إذ

ا؛ فر رب افذ ونک کر کک د  یر
ر
ل  ق ؛ بر االًّ ةب ضر اهذ انر جر ا کر ذر لر هر عر ن  فر مر ؤک فر ن  هر هذ مذ نذ ی  عر دل بذ احذ اعک ور بر ونر سذ اتِّ ةذ دک مَّ ئذ

ر ءذ اي 
الر

. لر تذ
ک
الَّ ق لذ ابر ور ن  تر إذ
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بک أ جذ هک یر نَّ إذ

رذ فر
امذ اآل خر مر ذ

 249 ص 22جمجموع الفتاوی  اْل 
ي  - 359 هک فذ لر ه 

ر
مَّ أ یر ، ور هک ن  عر مذ نر هک مر ولک سک رر هک ور للَّ ار ، ور هذ ولذ سک رر هذ ور

لَّ  لذ
ةب اعر یدر طر لذ

ق  ا التَّ نر ع  نر ا مر نَّ
ر
،أ هذ ابذ

تر   191ص  2جلعةم الموقعین عن رب العالمین  کذ
ص  لی الله علیه وس  لم ان یلك یکون  –المذاهب االربعة ما انزل الله بها من س  لطان و ما ورد في کتاب الله و ال س  نة رس  ول الله    - 360

  317السائل الی اهم المسائل ص  شافعیا و یالك یکون حنبلیا... فهذه المذاهب فرقت الناس ... مقبل بن هادي الوادعي ، اجابة
 140صدیق حسن قنوجی البخاری ، الدین الخالص ص  - 361

  126ص  اللمع في أصول الفقه للشیرایيابواسحاق الشیرایي ،  - 362
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اسللت که از  زجائ یسللتشللناخت آنها ناز راهای دسللتیابی به احکام شللرعی قادر به    برای یک فرد عامی که

 عالمی تقلید وبه قول وی عمل کند 

» خطیب  بغدادی نیز این مسللاله  را در کتاب الفقیه والمتفقه خود نکر کرده و مرجع تقلید را مصللدا  آیه  

 363دانسته است .  فاسالوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون «

 شاه ولی اهلل دهلوی می نویسد : 

 364»امت بر جواز تقلید از اين مذاهب اربعة موجود اجماع دارد.«

 یلمه ) حنفی نقشبندی ( می نویسد : امان اهلل آخوند 

 365» تقلید يکی از ائمه اربعه ، واجب است و علمای ديوبند مقلد امام ابوحنیفه هستند« 

 محمد طاهر مسعود می نویسد :

 366« برای مردم تقلید از يك امام ازائمه اربعة واجب است» 

 

 ت شرک است اموا ی: نذر برا هفتمتفاوت 

همه   ،از دیدگاه آقایان وهابی ، هر نو  نذری برای غیر خدا ، شلرک اسلت . البته در این جا مغالطه می کنند  

برای غیر کسلی  مسللمان ها می گویند : نذر برای غیر خدا ، شلرک اسلت . یعنی شلکی در این نیسلت که هر  

اشلد و اگر غیر قربه الی اهلل باشلد و خدا نذر کند ، مشلرک اسلت ؛ چون نذر ، عبادت اسلت و باید قربه الی اهلل ب

اما آقایان وهابی ، هر نو  نذری برای  . نیت قربه الی اهلل نداشللته باشللد ، از نظر ما هم آن نذر ، باطل اسللت

اموات ولو این که کسللی نذر با نیت قربه الی اهلل کند و ثواب آن را به میتی هدیه کند یا این که مثال به نیت 

 علیه و آله( صلدقه دهد . این نو  نذرها را هم با هم یکی کرده و می گویند این نذر ها رسلول اکرم )صللی اهلل

   برای غیر خدا است و شرک و کفر می باشد 
 

 ابن تیمیه حرانی  می نویسد : 

 
الذ   - 363 در عر لِّ قر ن  یک

ر
هک أ ویک لر جک یر ةذ , فر یَّ عذ ر  امذ الش َّ کر ح 

ر قر اي  رک رذفک طک
ع  ي الر یر ذذ

ت الَّ يُّ امِّ عر ور ال  هک رذ فر
ک  لر الذِّ ه 

ر
وا أ لک

ر
أ اس   یت }فر الر عر هک تر الر اللَّ

ر
هذ , ق لذ و  قر  بذ

لر مر ع  یر ا , ور مب
} ونر مک لر ع  م  الر تر تک ن  ن  کک  133ص  2ج  الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي  لذ

مة   - 364 تمعت اي  ة المحررا قد اج  نر وَّ در مک ة ال  عر بر ر 
ر اهب اي  مذر ه ال  ذذ ن هر

ر
تد   -أ و من یع 

ر
ا أ هر ن  هذ مذ ا -بذ ذر ا هر منر و  ی یر لر ای تقلیدها لذ ور . ش  اه ولی علی جر

  263ص 1ج  حجة الله البالغة الله دهلوی ، 
  204امان الله اخوند یلمه ،  مسائل اعتقادی و فقهی ای دیدگاه اهل سنت  ص  - 365
  242محمد طاهر مسعود ، عقاید اهل سنت و جماعت ص  - 366
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  ني لقبر وال للمجاور   نذريأن    جوزيبن اء المس  جد على القبور وقالوا أنه ال    جوزيوله ذا قال علم اؤنا ال 

ذلك کله  ریوال غ  وانیوال من ش مع وال من ح  تيال من درهم وال من ز اءیمن األش  ئایش عند القبر  

 367 هینذر معص

علما گفتند : جایز نیسلت که برای قبری نذر شلود و آن نذر را به همسلایه های فقیر آن قبرسلتان بدهند . هم 

قبرسلتان ها گدایی می کنند ، پول ، روغن ، چنین جایز نیسلت که به این همسلایه های فقیر یا کسلانی که در  

 . شمع ، حیوان و نه غیر از این چیز ها ، داده شود . تمام این ها نذر معصیت است
،   شیاحملد بن عبلد الرزا  درو  خیشللل  یواسفتلاء ، بلا جمع آور  هیلاللجنله اللدائمله للبحوث العلم  یر کتلاب فتلاود

 داده : حیحد ارتداد را توض 23۱، صفحه د یه والصکتاب الحدود والزکا 22، جلد  د یچا  دار الما

 

 الرده  حد

 : ما مفهوم االرتداد ؟ 1 س

 اإلسالم إلى الکفر ، والرده تحصل بالقول والفعل والشك والترک .   ني: الرجوع عن د  ی: الرده ه 1 ج

لس جود وس لم .والرده بالفعل : کا  هیبالقول : کس ب اهلل تعالى ، أو س ب رس وله ص لى اهلل عل فالرده 

 . …أو الصنم ، أو الذبح للقبور ، أو امتهان المصحف  بیللصل

 شود یباعث ارتداد م ییچه کار ها 

 ؟ ستیاول : مفهوم ارتداد چ ساال

با شللک و   یبا فعل و گاه یارتداد با سللخن ، گاه نیا  یاسللالم به کفر که گاه  نیاول : برگشللتن از د جواب

 هم با ترک است . یگاه

 و آله( فحش دهد . هیاهلل عل یرسول خدا )صل اینعون باهلل به خداوند  یبا سخن : کس ارتداد

  ینبح   یقبر  یبرا یکه کسل نیا ایبت    یبرا ای بیصلل  یهم ارتداد با انجام فعل اسلت . مثل سلجده برا  یگاه

  …کند 

 ابن باز نیز  می نویسد :

 

 اهلل شرک ریالذبح لغ

 

 
 ۷۷، ص  ۲۷ج  یتاو فال، مجموع  هی می ابن ت - 367
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عنه   تینه  یرتیعش  یمازال موجودا ف  نیالص الح   اءیأض رحه األول یس ؤال التقرب بذبح الخرفان ف

إال عنادا قلت لهم إنه ش  رک باهلل قالوا نحن نعبد اهلل حق عبادته لکن ما ذنبنا إن   زدادوايلکنهم لم  

قلت   یالفالن  الکربالص الح فالن اش فنا أو أبعد عنا    كیتض رعاتنا بحق ول یوقلنا هلل ف  اءه یزرنا أول

تراه ص  الحا لعالج هؤالء ما أعمل تجاههم   یوس  اطه قالوا اترکنا وحالنا ما الحل الذ  نيد  ننايد  سیل

 أحارب البدعه وشکرا فیوک

  أو الجن أو  اءی اهلل من األول  ریمن المعلوم ب األدل ه من الکت اب والس  ن ه أن التقرب ب ال ذبح لغ  الجواب

قال اهلل عز وجل    نیوالمش رک  هیذلك من المخلوقات ش رک باهلل ومن أعمال الجاهل  ریاألص نام أو غ

  ولل ه وب ذل ك أمرت وأن ا أ  كي ال ش  ر نیهلل رب الع الم  یومم ات  یای ومح   یونس  ک  یق ل إن ص  الت

ه  اهلل ش رک باهلل کالص ال   ریأن الذبح لغ  هيهذه اآل یس بحانه ف  نی( والنس ك هو الذبح ب  1)   نیالمس لم

 368. …(  2الکوثر فصل لربك وانحر )  ناکیاهلل وقال تعالى إنا أعط ریلغ

 

 خدا ، شرک است . ریغ ینبح برا

 

  یو بزرگان انجام م   اءیاول  یها حیما نبح گوسلفند در کنار ضلر  لهیقب  انیدر م  شلهی: همد یگو  یکننده م سلاال

کار  نی: ا  میگو  یکنند . من به آن ها م  یکنند و عناد م  یکردم ؛ اما آن ها قبول نم  یشللود . من آن ها را نه

اهلل   یما همه قربه ال ارتیو نبح ما و ز  میکن  یخداوند را عبادت م  قتای: ما حق  ند یگو  یشلرک اسلت . آن ها م

 یازیما ن  نی: د  میگو  یصالح ما را شفاعت کن . اما من م  یبه حق ول ای: خدا  مییگو  یاسلت و در تضر  خود م

 ؟ ستیباره چ نیبه واسطه ندارد . نظر شما در ا

باشلد و  اءیخدا ، چه از اول ریغ  یکه از کتاب و سلنت اسلت که تقرب به نبح برا  یجواب : معلوم اسلت با ادله ا

 است . تیز اعمال جاهلها باشد ، شرک به خداوند ا نیا ریچه از جن باشد و چه از بت و غ

 

آنچه نکر شللد  دیدگاه  بزرگان وهابیت در خصللوص مسللاله نذر بود ، در ادامه به نقل  دیدگاه اهل سللنت 

 خواهیم پرداخت : 

 

 
  ۳۲۱ص  ۴جلد  بن بای ، مجموع فتاوی - 368



211 
 

عبداهلل بن احمد  ) فرزند امام احمد بن حنبل ، امام مذهب حنابله ( از پدرش  می پرسلد  آیا  نذر برای اهل  

 369بیت  علیهم السالم  جایز است ؟ او در پاسخ می گوید  : اشکالی ندارد . 

 

 می نویسد :  نیدر کتاب روضه الطالب ینوو یآقا

اهلل تعالى ، أو    تیلها ألنها ب  ماین ض  حى أو ذبح للکعبه تعظال على هذا الوجه ، بأ ره یإذا ذبح لغ  فأما

قول   رجعي، وإلى هذا المعنى ،  حهیحل الذب  منعيأن    جوزيالرس ول ألنه رس ول اهلل ) ص ( ، فهذا ال 

الس لطان ، فننه اس تبش ار    ل، الذبح عند اس تقبا  لیللحرم ، أو للکعبه ، ومن هذا القب  تيالقائل : أهد

  ری الکفر ، وک ذا الس  جود للغ  وج بيلوالده المولود ، ومث ل ه ذا ال   ق هینزل ه ذبح العقبق دوم ه ، ن ازل م

تذلال وخض وعا . وعلى هذا ، إذا قال الذابح : باس م اهلل وباس م محمد ، وأراد : أذبح باس م اهلل ، وأتبرک  

 370.  حرميأن ال  ینبغیباسم محمد ، ف

و به اسم  د یو آله( بگو  هیاهلل عل  یکند فقط به اسم محمد )صل  یشکار م ایکند    یکه نبح م  یکس  ستین زیجا

 . د یو آله( نگو هیاهلل عل یاهلل و به اسم محمد )صل

و   هیاهلل عل  یرسلول اکرم )صلل  یبرا ایکند ؛ چون خانه خدا اسلت .   یکعبه نبح م  یاهلل برا  یکه قربه ال  یکسل

نبح   ی، کسلل گریشللود . به عبارت د  ینم  حهیمانع حالل بودن نب  یتین  نیآله( ؛ چون رسللول خدا اسللت . چن

 یبرا  حلهی، کشلللتن نب  زهلایچ لیلن قبیاز ا  ایلکردم .  هیلبله کعبله هلد   ایلکنلد   هیلرا بله حرم هلد  نیا  د یلکنلد و بگو

 کیبه خاطر متولد شلدن    قهینبح عق ایسللطان به خاطر خوشلحال شلدن از آمدن آن سللطان .   کیاسلتقبال از  

 شود . یسبب کفر نم یتین نیدانند ( چن یم زیرا جا نیبچه هست . همه مسلمان ها ا یبرا قهیبچه )آن عق

کسلی نبح کند و بگوید به نام خداوند و به نام محمد )صللی اهلل علیه و آله( نبح می کنم و قصلدش هم این 

نماید . پس شلایسلته اسلت که  باشلد که به نام خداوند نبح کند و با نام پیامبر )صللی اهلل علیه و آله( تبرک  

  . چنین نبحی حرام نباشد 
 

 او در جای دیگر می نویسد : 

 
ت -  369 ی  بر ن أهل ال  اا عر الش َّ لت ابي قلت یض حی بذ

ر
أ الر س ر

ر
الر  ق قر ا فر حدهمر

ر
س لم کبش ین قرب أ هذ ور ی  لر ي ص لی الله عر بذ

س قد یبح النَّ
 
أ الر الر بر

ر
ق

 بذ 
الر قر قرب اآلخر فر یته ور د واهل بر مَّ حر ن مک ا عر ذر س   م الله هر ي  بذ حدك من أمتذ ن ور مَّ ا عر ذر ك هر لر ك ور ن  ا مذ ذر مَّ هر هک . مس   ائل االمام احمد بن حنبل س   م الله اللَّ

  262بروایة ابنه عبدالله ص 
  474ص  2جها ، یشافع یعلما نیای بزرگتر  یبن شرف نوو  ییحی اییکر  یاب - 370
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جوازها ألنها ضرب من الصدقه والصدقه تصح عن   یفقد أطلق أبوالحسن العباد  تیعن الم  هیالتض ح 

 371باالجماع .  هیوتنفعه وتصل إل تیالم

از صدقه است و صدقه   یاست ؛ چون نوع  زیگفته : جا  یکند ، ابو الحسن عباد  یقربان  یتیکه از جانب م  یکس

 رسد . یم تیاست و به اجما  تمام مسلمانان آن صدقه به م زیجا تیدادن از جانب م

 

 )ص(  امبریگنبد پ بي: حرمت بنا بر قبور و وجوب تخر هشتم فاوتت

 ابن تیمیه می نویسد  :

فالمش اهد المبنیة على قبور األنبیاء والص الحین من العامة ومن أهل البیت کلها من البدع المحدثة  

المحرمة فی دين اإلس الم وإنّما أمر اللّه أن يقص د لعبادته وحده ال ش ريك له المس اجد ال المش اهد. 
372 

علیهم السالم ( از بدعتهای جدید و حرام تمام بارگاههای بنا شده بر قبور انبیاء وصالحین از عوام و )اهل بیت  

در دین اسلالم می باشلد ، خداوند دسلتور داده اسلت که تنها او را عبادت کنیم و نه اینکه این بارگاهها را برا او 

 شریک قرار داده شوند 

 3۷3قیم این بناها را  از شعائر طاغوت ، کفر و شرک دانسته  و فتوا به تخریب آنها داده است .ابن 

ن مسلاله یکی از بارزترین اعتقادات وهابیت  و مخالفت آنها با مذاهب اسلالمی بشلمار می آید  تا جایی که  ای

 بصراحت فتوا به تخریب بارگاه رسول خدا )ص( داده اند   

 مقبل الوادعی می نویسد : 

 374انه يجب ازالة هذه القبب والقبور واولها قبة رسول اهلل )ص( . 

قبور و گنبدهها را از بین برد ، و اول از همه باید گنبدی که بر قبر رسلول خدا )ص(  وجود  می باسلت که این 

 دارد را از بین برد 

 

 
 190ص  2المجموع ج - 371

ة، جلد  - 372  .437، ص 2منهاج السن 
 

هر  - 373 الذ
طر ب  لذ ا ور هر مذ

د  ی هر لر اذ عر رر د  قک در ال  ع  یتذ بر اغذ ور الطَّ كذ ور ر  عذ الش ِّ اض ذ ور اءک مر قر ب   لذ
ویک جک هک الر یر نَّ

ر
ات أ هر ن  مذ ير ور هذ ، ور كذ ر  الش ِّ رذ ور

ف  کک رک ال  ائذ عر ا ش ر هر نَّ إذ
ا، فر دب احذ ا ور مب و  ا یر

ه ر  ی  لر ارک عر رر
 
ق ذ

ویک اْل  جک ةر یر ، فر ااذ رر کر ن  مک مک ال  ع  ر
ر
ا ور أ ان ب ث ر و 

ر
ا  أ ذر خ ذ ي اتُّ تذ

ورذ الَّ بک قک ی ال  لر ت  عر ی ر نذ ي بک تذ
دذ الَّ اه ذ ش   ر مر مک ال  ک  ا حک ذر ه ر ، ور ةر ت َّ بر اذ ال  رر د  ق ک عر ال  ونذ ا مر ن  دک دک مذ ب ر ع  ی تر تک اغذ ور طر

، هذ
 373اللَّ

  198اجابة السائل الی اهم المسائل ص  - 374
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 البانی می نویسد : 

ومما يؤس ف له أن هذا البناء قد بنی علیه منذ قرون إن لم يکن قد أزيل تلك القبة الخض راء العالیة  

النحاس یة والزخارف والس جف وغیر ذلك ممّا ال يرض اه ص احب القبر  وأحیط القبر الش ريف بالنوافذ  

 نفسه صلى اهلل علیه وسلم. 

فالواجب الرجوع بالمس جد النبوی إلى عهده الس ابق وذلك بالفص ل بینه وبین القبر النبوی بحائط  

يمت د من الش  م ال إلى الجنوب بحی ث أن ال داخ ل إلى المس  ج د ال يرى فی ه أی مح الف ة ال ترض  ى  

ه ص لى اهلل علیه وس لم اعتقد أن هذا من الواجب على الدولة الس عودية إذا کانت تريد أن مؤس س 

 375تکون حامیة التوحید حقا.  

ز موارد اسلفباری که شلاهد آن هسلتیم گنبد خضلراء و بلند مسلجد النبی اسلت که بر فراز قبر پیامبر وجود  ا

 مسجد   است  واجب  …ل می بایست تخریب گردددارد که از قرن ها قبل ساخته شده، در حالی که سال ها قب

جنوب دیواری کشلیده و  تا شلمال  طرف  از  پیامبر  قبر  و مسلجد   بین  و  برگردد  خود سلابق شلکل  همان  به  نبوی

به طوری فاصلله ایجاد شلود که در مسلجد نبوی هیچ چیز خالفی که ماسلس مسلجد از آن راضلی نیسلت، دیده  

ا پشللتیبان توحید واقعی می داند باید انجام این کار را بر خود نشللود. اعتقاد دارم اگر دولت سللعودی خود ر

 واجب بداند و چه کسی برای انجام این کار از آنها شایسته تر؟

که سلاخت  بارگاه  برای قبور صلالحین  جایز و بال اهل سلنت بر این اعتقاد هسلتند  این در صلورتی اسلت که  

 مانع است .

 مال علی قاری می نویسد : 

هُورِينَ لِیَزُورَهُمُ النَّ اسُ، وَيَس  ْ   لَفُ الْبِنَ اءَ عَلَى قَبْرِ الْمَش  َ ايِِخ وَالْعُلَمَ اءِ وَالْمَش  ْ تَرِيحُوا  وَقَ دْ أَبَ احَ الس  َّ

 376بِالُْجلُوسِ فِیهِ اه . 

ته اند بدین خاطر که مردم به  گاه بر قبور بزرگان ، علماء و شلخصلیتهای معروف  را جایز دانسلسللف بنای بار

 زیارت آنها بیایند و با نشستن در آن مکان استراحت کنند .

مطلب  مالعلی قاری  شللاهد تاریخی دارد .  ابی جندل ، صللحابی  رسللول خدا )ص( در زمان حیات مبارک  

 3۷۷رسول خدا )ص( بر قبر ابوبصیر )یکی دیگر از اصحاب رسول خدا ( بارگاه و مسجد بنا کرد. 

 
 69و  68لأللباني ص  لقبور مساجد تحذیر المساجد من اتخای ا - 375

 1217 ص 3جمرقاا المفاتیح شرح مشکاا المصابیح  - 376
و ص فدي در ش رح  حال ابوبص یر می نویس د ت   - 377 بک

ر
هذ یقرأه فدفنه أ دذ یر س لم بذ هذ ور ی  لر ول الله ص لی الله عر س ک کتاب رر نهک ور ي الله عر ض ذ اار رر مر فر

دا جذ س  هذ مر ی  لر بنی عر هذ ور ی  لر صلی عر هک ور انر کر   108ص  10ج  الوافي بالوفیاا . جندل مر
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 3۷۸محیی الدین نووی نیز  فتوا به جواز بنا و تعمیر قبور انبیاء وصالحین داده است . 

آنچه گذشللت  مختصللری از تفاوتهای وهابیت  با دیگر مذاهب اسللالمی بود ، البته  این فرقه  در مسللائلی 

همچون : قسلم  به غیر خدا ، حرمت زیارت قبور برای زنان ، حرمت احتفال و جشلن وسدت رسلول خدا )ص(  

این زمینه پیشلنهاد می شلود برای تحقیق بیشلتر در  .  دارد  اسلاسلی، تلقین میت و... با مذاهب اسلالمی  اختالف  

 شود .  مراجعه سید محمد یزادنی تالیف  به کتاب شبهه پژوهی

 

 

 نامگذاری فرزندان امام علی )ع(  .29بخش  

 ؟ است نام فرزندان خود را به نام خلفا گذاشته یچرا امام عل-85

 

  :نام گذاری به نام ابوبکر

عبد یا  3۷9)عتیق  که السلالم نام فرزندش را ابوبکر بگذارد، نام اصللى اواوسً: اگر قرار بود که امیر مامنان علیه  

 کرد نه از کنیه او؛ مى بود استفاده ( 3۸0اهلل

باشلد؛ بلکه  ثانیا: ابوبکر کنیه فرزند علی علیه السلالم بوده و انتخاب کنیه براى افراد در انحصلار پدر فرزند نمى

 مردم برای او انتخاب می کنند.

سلال بوده    2۵ثالثاً: بنا بر قولى، نام این فرزند را امیر مامنان علیه السلالم، عبد اللّه گذارد که در کربال سلنّش 

 :  ج اصفهانى مى نویسد ابو الفر .است

 381  قتل عبد اهلل بن علی بن أبی طالب، وهو ابن خمس وعشرين سنة وال عقب له

  .ساله بود که در کربال به شهادت رسید  2۵عبد اهلل بن علی 

 

بنا براین سال وسدت عبد اهلل در اوائل خالفت حضرت علی علیه السالم بوده که حضرت در آن دوره تندترین   

  .را از خلفاى پیشین داشته است انتقاد ها

 

 
اذ   - 378 ارر مر عذ لذ ، ور دذ اجذ س ر مر نر ال  رذهذ مذ

ی  غر ی ور ص ر
 
ق
ر دذ اي  جذ س   مر اذ ال  ارر مر عذ  لذ

ةک یَّ ص ذ ور يِّ ال  مِّ الذِّ مذ ور لذ س   مک ل  ویک لذ جک ا یر یهر ا فذ مر ، لذ ینر حذ الذ الص َّ ، ور اءذ مر لر عک ال  ، ور اءذ یر بذ
ن 
ر ورذ اي  بک

ک
 ق

ارر  یر اءذ الزِّ یر ح   لذ
ن  ا،مذ هر كذ بذ رُّ بر التَّ ، ور   98ص  6ج روضة الطالبین وعمدا المفتین  اذ

ت سمي عتیقا ينه لم یکن في نسبه شيء یعاب به. - 379 بیري    147ص  4ج  اْلصابة في تمییز الصحابة  وقال مصعب الز 
  144ص   4همان ج - 380

  .22، ص 1ن، ج (، مقاتل الطالبیی 356االصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسین )متوفاي - 381
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 :نام گذاری به نام عمر

اوسً: یکى از عادات عمر تغییر نام افراد بود و بر اسللاآ امهار مورخان شللخ  عمر این نام را بر او گذازد و به  

  :نویسد بالنرى در انساب األشراف مى .این نام نیز معروف شد 

  .382بنسمهوکان عمر بن الخطاب سمّى عمر بن علیّ 

  .گذارى کردعمر بن خطاب، فرزند علی را از نام خویش، اعمرا نام

  :نویسد نهبى در سیر اعالم النبالء مى

 383ومولده فی أيام عمر. فعمر سماه باسمه

  .در زمان عمر متولد شد و عمر، نام خودش را براى وى انتخاب کرد

 :کنیمتاریخ تغییر داده است که ما فقط به سه مورد اشاره مىعمر بن الخطاب، اسم افراد دیگرى را نیز در 

عبد الرحمن بن الحارث.... کان أبوه سماه إبراهیم فغیّر  .إبراهیم بن الحارث بللل عبد الرحمن  -1

  .384عمر اسمه
 .پدرش اسم او را ابراهیم گذاشته بود؛ ولى عمر آن را تغییر داد و عبد الرحمن گذاشت

األجد  بن مالک بن أمیة الهمدانی الوادعی... فسلماه  .مسلرو  بلللل عبد الرحمناألجد  أبى   -2

 . 385عمر عبد الرحمن

  .عمر بن الخطاب، اسم اجد  بن مالک را تغییر داد و عبد الرحمن گذاشت

 386  وکان إسم المعلى ثعلبة، فسماه عمر بن الخطاب المعلى :ثعلبة بن سعد ب  معلی -3

 آن را تغییر داد و معلی گذاشتنام معلی، ثعلبه که عمر  

برد که  ثانیاً: ابن حجر در کتاب اسصللابة، باب انکر من اسللمه عمرا، بیسللت و یک نفر از صللحابه را نام مى

 :اسمشان عمر بوده است

 
 .297، ص 1ه (، أنساب ايشراف، ج 279البةیري، أحمد بن یحیی بن جابر )متوفاي - 382

، 134، ص  4ه     (، س  یر أعةم النبةء، ج  748الذهبي، ش  مس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، )متوفاي -  383
 .ه 1413بیروا، الطبعةت التاسعة،  -مؤسسة الرسالة  :تحقیقت شعیب ايرناؤوط، محمد نعیم العرقسوسي، ناشر

، 5ه   (، اْلصابة في تمییز الصحابة، ج  852العسقةني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل )متوفاي -  384
 - 1412بیروا، الطبعةت ايولی،  - ، تحقیقت علي محمد البجاوي، ناشرت دار الجیل29ص 

، 1ه    (، اْلصابة في تمییز الصحابة، ج 852فضل )متوفايلعس قةني الش افعي، أحمد بن علي بن حجر أبو ال -  385
 4 .1992 - 1412بیروا، الطبعةت ايولی،  -دار الجیل  :، تحقیقت علي محمد البجاوي، ناشر425، رقمت 186ص 

 .250، ص 1ه (، اينساب، ج 511الصحاري العوتبي، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن لبراهیم )متوفايت  - 386
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. عمر بن 4. عمر بن سعد ابوکبشة األنماری؛    3. عمر بن الحکم البهزی؛  2عمر بن الحکم السلمی؛  . 1 

. عمر بن 7. عمر بن ابوس لمة بن عبد األس د؛  6ر بن س فیان بن عبد األس د؛  . عم5س عید بن مالك؛  

ابوجه ل؛   اللیثی؛  8عکرم ة بن  . عمر بن عمیر غیر  10. عمر بن عمیر بن ع دی؛  9. عمر بن عمرو 

. عمر بن مع اوي ة 14. عمر بن م ال ك؛  13. عمر بن الحق؛  12. عمر بن عوف النخعی؛  11منس  وب؛  

  الجمعی. عمر  18. عمر األس لمی؛  17. عمر بن يزيد الکعبی؛  16الثقفی؛  عمر بن وهب   .15الغاض ری؛  

 3۸۷.  . عمر بن الخطاب21. عمر الیمانی. 20. عمر الخثعمی؛ 19

  !ها همه به خاطر عالقه به خلیفه دوم بوده؟آیا این نام گذاری 
 

  :نام گذاری به نام عثمان

همنامى با خلیفه سللوم و یا عالقه به او اسللت؛ بلکه همانگونه که امام اوسً: نام گذارى به عثمان، نه به جهت  

 علیه السالم فرموده، به خاطر عالقه به عثمان بن مظعون این نام را انتخاب کرده است

 388إنّما سمّیته بنسم أخی عثمان بن مظعون 

 فرزندم را به نام برادرم عثمان بن مظعون نامیدم 

شلود  کند که نامشلان عثمان بوده اسلت، آیا مىسلت و شلش نفر از صلحابه را نکر مىثانیاً: ابن حجر عسلقالنى بی

 ؟  ها چه پیش و چه پس از خلیفه سوم به خاطر او بوده استگفت: همه این نام گذاری

 نتیجه : بنابراین این اسمها در آن زمان شایع بود وهیچ دلیل وربطی به محبت اشخاص ندارد.

و سلوالی که در پایان می توان  از مخالفین  پرسلید این اسلت که اگر نامگذاری دلیل بر محبت  اسلت  عدم 

شلللملا هیچکلدام از  سللله خلیفله اولنلامگلذاری هم دلیلل بر علدم محبلت خواهلد بود  ،بلا این مقلدمله پس چرا  

 فرزندان خود را بنام اهل بیت  علیهم السالم نگذاشتند ؟

ی پرسلللیم :آیلا دلیلی وجود دارد کله ثلابلت کنلد املام علی) ( بخلاطر محبلت خلفلاء نلام و در پلایلان این بحلث م

 فرزندان خود چنین انتخاب نموده است؟

  

 

 38سوال   1ج   ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 

 
، 597        587، ص4العس قةني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفض ل الش افعي، اْلص ابة في تمییز الص حابة، ج -  387

 1992 – 1412بیروا، الطبعةت ايولی،  - تحقیقت علي محمد البجاوي، ناشرت دار الجیل
 23.، ص 1(، مقاتل الطالبیین، ج 356االصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسین )متوفاي - 388
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جايز اسك يا اين   يرك    آيا ياوگِاعي ض  ياوهاي عب ا   هَ يا عب ا نبي   يظاير آن  _  86
 ض عك اسك؟ 

هیچ اشکالی در این نامگذاری نیست چونکه بمعنی عبودیت برای غیر خدا نیست. زیرا عبودیت همان خضو   

به معانی مختلفی   الفاظ مشترکی است که  از  الوهیت و خداوندی اوست. و واژه اعبدا  برای معبود به قصد 

 استعمال می شود. 

فرماید:    متعال که می  فرمایش خدای  این  مانند  و خادم.  بمعنی غالم   : مِنکُمْ  از جمله  الْأَيَامَى  }وَأَنکُِحوا 

 ( یعنی؛ بی همسران خود و غالمان و کنیزان صالح خود را همسر دهید.  32)نور/ وَالصَّالِِحینَ مِنْ عِبَادِکُمْ{ 

يَا أَبَتِ لَا  نند این فرمایش خدای تعالى که می فرماید: }از معانی دیگر عبد ، طاعت و فرمانبرداری است، ما

( یعنی؛ ای پدر شیطان را پرستش مکن ، زیرا  ۴۴)مریم/  تَعْبُدِ الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ کَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِیًّا{

  بَنِى آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ{   }أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ يَاشیطان خدای رحمان را نافرمان بود. و نیز می فرماید:  

 ( یعنی؛ ای بنی آدم مگر با شما عهد نبسته بودم که شیطان مپرستید. یعنی از شیطان اطاعت مکنید.60)یس/
است. همانگونه که خداوند متعال فرمودن :   )   ( وهر مامنی مطیع خدا و رسولش و اولى اسمر یعنی اهل بیت 

الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى األَمْرِ مِنکُمْ{ أَيُّهَا    ( یعنی؛ ای کسانی که ۵9)نساء/  }يَا 

 ایمان آوردید از خدا اطاعت کنید و از پیامبر او اولى اسمر خود نیز اطاعت کنید. 

اگر کلمة عبد دسلت بر پرستیدن موسی خود است، پس آیا عبد در معنی غالم و برده بمعنی آن است    بنابراین

که غالم، موس و آقای خود را می پرستد؟    و آیا مراد از ایه اس تعبدوا الشیطانا بمعنی این است که او اله و  

 خداوند است؟  

حضرت رسول خدا ) ص ( آن را بکار برد و در غزوة    و اگر کلمة عبد شرک و بدعت است پس چرا سید موحدان

 حنین چنین فرمود:  

 (  9۸ص   ۵و صحیح مسلم ج ۱99ص    3) صحیح بخاری ج     انا ابن عبدالمطلب   أنا النبى ال کذب

 یعنی؛ بی هیچ دروغی من پیامبر هستم؛؛؛ من پسر عبدالمطلب هستم. 

و حال آنکه او سید موحدان و برترین عابدین  پس آیا رسول خدا ) ص ( با شرک و بدعت سخن گفته است  

است؟    و آیا امیرمامنان )   ( با شرک و بدعت سخن گفته است؟    وقتی که فرمود: انا عبد من عبید محمد )  

 ص ( یعنی؛ من غالمی از غالمان حضرت محمد ) ص ( هستم ؟  

بنابراین لفظ عبد مانند الفاظ )الولی یا المولى والسید والرب( از الفاظ مشترک در معناست. از این الفاظ گاهی  

معنای حقیقی مراد است که همان خدای عزوجل می باشد و گاهی هم مراد معنای مجازی است و معنی آنها  

د: سیدی أو موسی أو رب )آقای من  بر اساآ نو  استعمال واضح می شود. پس اگر کسی به شخ  مقابل بگوی

یا موسی من و یا پروردگارا( جایز نیست که او را به شرک و بدعت متهم کنیم. مانند این فرمایش خدای تعالى  

( یعنی؛  ۴2)یوسف/}وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْکُرْنِى عِندَ رَبِّكَ{  است که از زبان یوسف × فرمود:  

به یکی از آن دو کس که گمان می کرد خالص می شود گفت: مرا در نزد پروردگارت )ارباب خودت(    یوسف

( یعنی؛ اما یکی از شما به ارباب خود شراب  ۴۱)یوسف/  }أَمَّا أَحَدُکُمَا فَیَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا{یاد کن. ونیز فرمود:  

 می وشاند.
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شرک متهم کنیم به این دلیل که ایشان کلمة رب را در این موارد  آیا عاقالنه است که یوسف پیامبر )   ( را به   

است؟     برده  السائلین ج  بکار  ارشاد  کتاب  به  بیشتر  توضیح    مراجعه   205ص    67سوال    2) جهت 

 بفرمايید ( 

و در خاتمه مالف می گوید: براستی که وهابیت با تحریم وحرام دانستن نامگذاری به عبدالنبی وعبدالحسین  

بر  ونظایر   مخلو ،  قبال  در  عبد  از  مراد  معتقد شدند که  آنان  کردند، چونکه  مخالفت  تمام مسلمانان  با  آن، 

پرستش و عبادت او دسلت دارد. و  چنین برداشتی دلیلی بر جهل و عدم فهم و درک صحیح آنها به نصوص  

 قرآنی و روایات و زبان عربی است.

یت به معنی خدمت است. پس چه اشکالی دارد که فرد  همه کتاب های لغت به صراحت گفته اند که عبود

 شیعی با استعمال نامهای عبدالحسین و عبدالرضا ونظایر آن قصدش خادم و مطیع بودن باشد؟     
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 نهج البالغة .30بخش 

 

دانس ته اس ت چرا که در نهج البالغه  یحق م  فهیابوبکر و عمر را  خل  یامام عل -87

 کند ؟ یم ادي  یکیاز آنها به  ن

 بخش اول 

 

  ،داند حضلرت امیر )علیه السلالم( معتقد به خالفت انتصلابى اسلت و خالفت انتخابى را مخالف کتاب و سلنت مى

خالفت را ویژه آل محمد   ،خطبه دوم نهج البالغه  رد  .خورددر جاى جاىِ نهج البالغه به چشلللم مى  این نکتله

  :کند گواه بر ادعاى خویش بیان مىصلى اهلل علیه وآله را  ( دانسته و وصیت پیامبر گرامىعلیهم السالم)

 وفیهم الوصیّةُ والوِراثةُ.  ، ولهم خصائصُ حقِّ الوالية

 .هستند صلى اهلل علیه وآله ها وصى و وارث رسول اکرم  محمد است، و اینوسیت حق مسلم آل 

 خطبه دوم. نهج البالغة،
  :سد ننویو در نامه خود به مردم مصر مى

فو اللّ ه م اک ان يُلْقَى فی رُوعِی وال يَْخطُرُ بِب الی أنّ العَرَب تُزْعُِج ه ذا األمْرَ من بع ده ص  لى اللّ ه علی ه 

  أنّهم مُنَحُّوُه عَنّی من بعده. وآله عن أهل بیته، وال

کرد که ملت عرب این چنین به سللفارش هاى رسللول و به نهنم خطور نمى  ،خدا سللوگند باور نمى کردمه  ب

 .اکرم پشت پا زده، و خالفت را از خاندان رسالت دور سازد

 ، نامه به مالک اشتر.62 نامه شماره ،نهج البالغة
  :فرماید مى ۷۴و در خطبه 

کُنْ فِیهَا عَلِمْتُمْ أَنِّی أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَیْرِی وَ وَ اللَّهِ السْ لِمَنَّ مَا سَ لِمَتْ أُمُورُ الْمُسْ لِمِینَ وَ لَمْ يَ  لَقَدْ

 هِ وَ زِبْرِجِهِ. جَوْر  إاِل عَلَیَّ خَاصَّةً الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِیمَا تَنَافَسْتُمُوُه مِنْ زُخْرُفِ

دانید که سللزاوارتر از دیگران به خالفت من هسللتم، سللوگند به خدا  به آنچه انجام داده اید گردن  همانا مى

نهم، تا هنگامى که اوضلا  مسللمین روبراه باشلد، و از هم نپاشلد، و جز من به دیگرى سلتم نشلود، و پاداش مى

  ،کنید و از آن همه زر و زیورى که در پى آن حرکت مى  ،ماین گذشلت و سلکوت و فضلیلت را از خدا انتظار دار

 .کنمپرهیز مى

ستند ودر همان خطبه  دانمى  غیر مشرو   یخالفت ابو بکر را حکومت  علیه السالمعلى  به همین خاطر حضرت  

 سوم نهج البالغه)معروف به خطبه شقشقیه(فرمودند:
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حل القطب من الرحى . ينحدر عنی السیل وال أما واهلل لقد تقمصها فالن وإنه لیعلم أن محلی منها م

يرقى إلی الطیر . فس دلت دونها ثوبا وطويت عنها کش حا . وطفقت أرتأی بین أن أص ول بید جذاء أو  

أص بر على طخیة عمیاء يهرم فیها الکبیر . ويش یب فیها الص غیر . ويکدح فیها مؤمن حتى يلقى ربه 

لعین قذى . وفی الحلق ش جا أرى تراثی نهبا حتى  فرأيت أن الص بر على هاتا أحجى فص برت وفی ا

مض ى األول لس بیله فأدلى بها إلى فالن بعده ) ثم تمثل بقول األعش ى ( ش تان ما يومی على کورها 

* ويوم حی ان أخی ج ابر فی ا عجب ا بین ا هو يس  تقیله ا فی حی ات ه إذ عق ده ا آلخر بع د وف ات ه لش  د م ا  

ظ کالمها ويخشن مسها . ويکثر العثار فیها . واالعتذار  تش طرا ض رعیها فصیرها فی حوزة خشناء يغل

منها ، فصاحبها کراکب الصعبة إن أشنق لها خرم . وإن أسلس لها تقحم فمنی الناس لعمر اهلل بخبط 

 وشماس  وتلون واعتراض . فصبرت على طول المدة وشدة المحنة . 

کرد و او خود قطعا مىدانست که موقعیت  هان اى مردم ، سوگند به خدا ، آن شخ  جامهء خالفت را به تن  

من نسلبت به خالفت ، موقعیت مرکز آسلیاب به آسلیاب اسلت که به دور آن مىگردد . سلیل انبوه فضلیلتهاى 

هاى روح من به سلوى انسلانها سلرازیر مىشلود . ارتفاعات سلر به ملکوت کشلیدهء امتیازات الهى از قله  -انسلانى 

دور پرواز بتوانند هواى پریدن روى آن ارتفاعات را در سلر بپرورانند . ] در   من بلندتر از آن اسلت که پرندگان

آن هنگام که خالفت در مسلیر دیگرى افتاد [ ، پرده اى میان خود و زمامدارى آویخته روى از آن گردانیدم ، 

یا شلکیبائى چون در انتخاب یکى از دو راه اندیشلیدم ، یا مىبایسلت با دسلتى خالى به مخالفانم حمله کنم و  

در برابر حادثه اى ملمانى و پر ابهام پیشللله گیرم . ] چه حادثه اى [ حادثه اى بس کوبنده که بزرگسلللال را 

فرتوت و کم سلال را پیر و انسلان با ایمان را تا بدیدار پروردگارش در رنج و مشلقت فرو مىبرد . به حکم عقل 

لى ترجیح بدهم . من راه بردبارى را پیش گرفتم ، سللیم بر آن شلدم که صلبر و تحمل را بر حمله با دسلت خا

چونان بردبارى چشلمى که خس و خاشلاک در آن فرو رود و گلویى که اسلتخوانى مجرایش را بگیرد . ] چرا 

اضطراب سر تا پایم را نگیرد و اقیانوآ درونم را نشوراند [ . مىدیدم حقى که به من رسیده و از آن من است 

جراى حقیقىاش منحرف مىگردد . تا آن گاه که روزگار شلخ  یکم سلپرى گشلت و به یغما مىرود و از م

راهى سلراى آخرت گردید و خالفت را پس از خود به شلخ  دیگرى سلپرد . این رویداد تلخ شلعر اعشلى قیس 

را بیاد مىآورد که مىگوید : روزى که با حیان برادر جابر در بهترین رفاه و آسللایش غوطه ور در لذت بودم ، 

کجا و امروز که با زاد و توشله اى ناچیز سلوار بر شلتر در پهنهء بیابانها گرفتارم ، کجا . شلگفتا با این که شلخ  

مىخواسلت ، به شلخ  دیگرى بسلت که    یکم در دوران زندگیش انحالل خالفت و سللب آن را از خویشلتن

ه سلخت و قاطعانه میان خود پس از او زمام خالفت را به دسلت بگیرد . آن دو شلخ  پسلتانهاى خالفت را چ

تقسلیم کردند ] گویى چنین حادثه اى سلرنوشلتسلاز جوامع در طول قرون و اعصلار ، نه به تأملَّى احتیاج داشلت 

و نه به مشلورتى [ شلخ  یکم رخت از این دنیا بربسلت و امر زمامدارى را در طبعى خشلن قرار داد که دلها را 
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ناگوار داشلت . در چنان طبعى خشلن که منصلب زمامدارى به  سلخت مجروح میکرد و تماآ با آن ، خشلونتى

آن تفوی  شلد ، لغزشلهاى فراوان به جریان مىافتد و پوزشلهاى مداوم بدنبالش . دمسلاز طبع درشلتخو چونان 

سوار بر شتر چموش است که اگر افسارش را بکشد ، بینىاش بریده شود و اگر رهایش کند ، از اختیارش بدر 

ه پروردگار ، مردم در چنین خالفت ناهنجار به مرکبى ناآرام و راهى خارج از جادّه و سرعت مىرود . سوگند ب

در رنگپذیرى و به حرکت در پهناى راه بجاى سلللیر در خط مسلللتقیم مبتال گشلللتند من به درازاى مدت و 

 .سختى مشقت در چنین وضعى تحملها نمودم

 

 :آوردر مىبنالد و فریاد ى شش نفره عمر به شدت مىااز قضیه شورهمچنین و 

متى اعترض الريب    فیا هلل وللش ورى    أحدهم  حتى إذا مض ى لس بیله . جعلها فی جماعة زعم أنی

فی مع األول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر لکنی أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا . فصغى  

ن وهن إلى أن قام ثالث القوم نافجا حض نیه بین نثیله رجل منهم لض غنه ومال اآلخر لص هره مع ه

ومعتلفه . وقام معه بنو أبیه يخض مون مال اهلل خض مة اإلبل نبتة الربیع إلى أن انتکث فتله . وأجهز  

 . علیه عمله وکبت به بطنته

ه را تا آن گاه که این شلخ  دوم هم راه خود را پیش گرفت و رهسلپار سلراى دیگر گشلت و کار انتخاب خلیف

در اختیار جمعى گذاشت که گمان میکرد من هم یکى از آنان هستم ، پناه بر خدا ، از چنین شورایى من کى  

در برابر شلخ  اوّلشلان در اسلتحقا  خالفت مورد تردید بودم ، که امروز با اعضلاى این شلورى قرین شلمرده 

ز آن پرندگان قرار دادم که اگر پایین شللوم ] من بار دیگر راه شللکیبایى را در پیش گرفتم و [ خود را یکى ا

مىلآملدنلد ، من هم بلا آنلان فرود مىلآملدم و اگر مىپریلدنلد ، بلا جمع آنلان بپرواز در مىلآملدم . مردى در آن 

شللورى از روى کینه توزى ، اعراض از حق نمود و دیگرى به برادر زنش تمایل کرد ، با اغراض دیگرى که در 

همواره بین آشللپزخانه و   ،دو پهلویش از پرخورى باد کرده  ،ت رسللید فکه سللومى به خال  دل داشللت .تا آن

و همراه او بیت المال را خوردند و  ،و خویشلاوندان پدرى او از بنى امیه بپا خاسلتند   ،دسلتشلویى سلرگردان بود

عثمان آن قدر اسلراف کرد که ریسلمان بافته   ،اى که به جان گیاه بهارى بیافتد چون شلتر گرسلنه  ،بر باد دادند 

 .و شکم بارگى او نابودش ساخت ،و اعمال او مردم را برانگیخت ،او باز شد 

 .3نهج البالغه، خطبه 
حق خود  ه  کغاصلب خالفت  را آنان    وبود  براى خالفت خلفا مشلروعیتى قائل نعلیه السلالم  علی  پس حضلرت  

 :نویسد اى به عقیل مىدر نامهولذا  ست،دانمىاو بود 

 فََجزَتْ قُرَيْشاً عَنِّی الَْجوَازِی فَقَدْ قَطَعُوا رَحِمِی وَ سَلَبُونِی سُلْطَانَ ابْنِ أُمِّی. 
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را و حکومت فرزند مادرم   ،ها پیوند خویشلاوندى مرا بریدند آن  ،خدا قریش را به کیفر زشلتیهایشلان عذاب کند 

 .از من ربودند 

 .36 نامه ،نهج البالغة
 :حضرت فرمودآن که است و در نقل ابن ابى الحدید آمده 

  . وغصبونی حقی، وأجمعوا على منازعتی أمرا کنت أولى به

 3۸9.تر بودم با من به نزا  برخاستند قریش حق مرا غصب کردند و در امر خالفت که از همه شایسته

 نوشته اند بیان داشتند که:-رضوان اهلل تعالی علیه-برای جناب مالک اشترویا در عهدنامه ای که 

 فننّ هذا الدين قد کان أسیرا فی أيدی االشرار ، يعمل فیه بالهوى ، و تطلب به الدّنیا

اند ، از این دین اسلیر دسلت اشلرار و تبهکارانى بوده اسلت که براى به دسلت آوردن دنیا ، هر چه مىخواسلته

 اند .هوآ مىکردهروى هوى و 

 (۵3)نامه۴3۵ص  -خطب اإلمام علی )   ( ) تحقیق صالح (  -نهج البالغة 

 

در کتب اهل سلنت نیز همچون  صلحیح  بخاری  امام علی ) ( خالفت ابوبکر  را امری اسلتبدادی  و اجباری 

 390دانسته است . 

ن  دو را  دروغگو ، گنهکار و خائن و یا زمانی که ابوبکر و عمر خود را جانشللین رسللول خدا )ص( دانسللتند آ

 39۱دانسته است . 

 بخش دوم 

 ايا روايت ) لوال انا راينا ابابکر اهال لها لماترکناه ( از قول امام علی ) ع ( صحت دارد ؟ 

در پاسخ های گذشته از نهج البالغه و کلمات امیر المونین )   ( ثابت کردیم که ایشان خود را صاحب حقی  

 می دانند که غصب شده و خالفت خلفای پیشین را باطل و غیر شرعی می دانند .  

آ ، یا  انچه وهابی ها به ان استدسل می کنند و به امام علی )   ( نسبت می دهند یا درو  است و بی اسا

 کالم و خطبه امام نیست ، یا تفسیر و فهم نادرست ان ها می باشد .  

 
شرح نهج البةغة،  ،(ه  655أبو حامد عز الدین بن هبة الله بن محمد بن محمد )متوفايالمعتزلي،  أبي الحدید المدائني   بنل -  389

 ،62، ص 4ج 
رذ امام علي خطاب به ابوبکر مي فرماید ت  - 390

م 
ر
اي ا بذ

نر ی  لر ار عر د  در ب  تر كر اس  نَّ کذ
لر   140ص  5جصحیح البخاري . ور

391   -   
ر
نذ أ

نذ اب  كر مذ اثر یرر بک مذ لک ط  ا تر مر تک جذ   ، فر مر لَّ س ر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ ولذ اللهذ ص ر س ک يُّ رر لذ ا ور نر
ر
ت أ رل

ک  و بر بک
ر
الر أ

ر
ا، ق یهر بذ

ر
ن  أ هذ مذ تذ

ر
أ رر اثر ام  یرر ا مذ ذر بک هر لک ط  یر ، ور یكر خذ

لَّ  س ر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ ولک اللهذ ص ر س ک الر رر
ر
ت ق رل

ک  و بر بک
ر
الر أ قر ص ر فر هک لر نَّ مک لذ لر ع  اللهک یر ا، ور نب ائذ

ا خر رب ادذ ا غر مب ا آثذ بب ایذ اهک کر مر تک ی 
ر
أ رر ة  ، فر

ر
ق در اهک ص ر نر ک  رر ا تر ثک مر ورر ا نک ت کمر ع  مر ابذ

د  تر اش ذ ار  رر ق  بر ادذ
مر  لَّ سر هذ ور ی  لر ی اللهک عر لَّ ولذ اللهذ صر سک يُّ رر لذ ا ور نر

ر
أ رل ور

ک  و بر بک
ر
ير أ فِّ وک مَّ تک ، ثک قِّ حر ل  ا،لذ نب ائذ

ا خر رب ادذ ا غر مب ا آثذ بب ایذ ي کر انذ مر تک ی 
ر
أ رر ، فر رل

ک  ي بر بذ
ر
يُّ أ لذ ور  1378ص  3ج  صحیح مسلم ، ور
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لذا انچه در سوال به امام علی )   ( نسبت داده شد از خطبه های امام )   ( نبوده بلکه روایتی است که ابن  

سند  بدون    ۴0و جوهری در کتاب السقیفه و فدک ص    ۴۵ص    2ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البالغه ج  

نقل کردند و هردوی ان ها از علمای اهل سنت هستند و کالم ان ها برای ما حجت نیست و همچنین این  

 روایت در هیچ یک از کتاب های شیعیان وجود ندارد ، بنابراین برای ما بی ارزش و بی اعتبار است .

 

 نذر .31بخش 

 است  ؟ زيجاغیر خدا  ینذر برا  ايآ -88

 

مراد ما از نذر  برای اهل بیت علیهم السلالم و یا و  392نذر فقط مخصلوص خداوند اسلتبر اسلاآ اعتقاد شلیعه  

برای رضلای خداوند  بجا می آوریم  اما  ثواب آنرا  به  اسلت که ما نذر را   این   هر کس دیگری غیر از خداوند 

نذر برای خداوند اسللت لذا  اجما  فقهای    ائمه ، شللهداء ، صللالحین  و ... هدیه  می دهیم . لکن  نیت  ما از

واجب اسلت و بدون آن نذر  -یعنی برای خداوند بر من می باشلد   -شلیعه  فرموده اند در نذر  صلیغه اهلل علیَّا

 393باطل است .

بزرگان اهل سلنت قائل  به مشلروعیت این نو  نذر و این نو  نذر را  مسللمانان غیر شلیعه نیز جایز می دانند .

( از پدرش  می پرسد  بلی هاامام مذهب حنعبداهلل بن احمد  ) فرزند امام احمد بن حنبل ،  بوده ، برای مثال   

 394آیا  نذر برای اهل  بیت  علیهم السالم  جایز است ؟ او در پاسخ می گوید  : اشکالی ندارد . 

 توسلط در کتاب محمود الفتاوی که زیر نظر ایشلان و    اهل سلنت در ایران اسلالمی ()رهبر   مولوی عبدالحمید 

  395نذر را جائز دانسته اند . ینا نگاشته شده است ،مولوی خدانظر 

 مولوی محمدعمر سربازی نیز می نویسد :

  396 اواگر نذر را برای خدا کرده وثواب را برای پیر سهراب وغیره می بخشد ، رواست .ا

 
 386ص  1ج  -السید الخوئي  -صراط النجاا .   ال یصح النذر لال أن یکون لله ، ولال ال یجب الوفاء به - 392
 285ص  3ج  -العةمة الحلي  -حکام قواعد اي  لن قید النذر بقوله ت لله ، انعقد ، ولال فة . - 393
ت -  394 ی  بر ن أهل ال  اا عر الش َّ لت ابي قلت یض حی بذ

ر
أ الر س ر

ر
س لم کبش ین    ق هذ ور ی  لر ي ص لی الله عر بذ

س قد یبح النَّ
 
أ الر الر بر

ر
ق

ا  ذر ك هر لر ك ور ن  ا مذ ذر مَّ هر هک س  م الله اللَّ  بذ
الر قر قرب اآلخر فر یته ور د واهل بر مَّ حر ن مک ا عر ذر س  م الله هر  بذ

الر قر ا فر حدهمر
ر
حدك من   قرب أ ن ور مَّ عر
ي    262ص مسائل االمام احمد بن حنبل بروایة ابنه عبدالله أمتذ

اگر حیوان را بنام الله یبح کند وثواب  را به روح بزرگی ببخش د این نذر غیر الله نیس ت و جائز اس ت . محمود  -  395
   290ص  3الفتاوی ، مولوی خدان ر ج

  45ص  8فتاوای منبع العلوم کوه ون ،سربایی ، ج  - 396
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در فصللل تفاوت های  وهابیت با فر  اسللالمی دیدگاه وهابیت درخصللوص این نو  نذر را نکر کردیم و ثابت 

شلد که این مسلاله یکی از اختالفات اسلاسلی وهابیت با اهل سلنت می باشلد چرا که وهابیت بر خالف بزرگان  

 اهل سنت نذر برای غیر خدا را شرک دانسته اند. 

 

 (صلح امام حسن  )ع  .32بخش 

کرده  و  او را بعنوان   عتیبود پس چرا  امام  حس  ن  با او  ب   یآدم  بد  هياگر معاو-89

 مسلمانان  قبول کرده است  ؟ یول

مصلالحه    یدارند مسلاله   حریف حقایق راقصلد سلوء اسلتفاده و ت  عهیشل  نیاز مخالف  یاریکه بسل  یاز مسلائل  یکی

را ثابت   یگرید زیچ  خیتار  قتیباشلد. حال آن که حق  یم  انیسلف  یبن ابا  ةیالسلالم و معاو  هیامام حسلن عل  ی

در سلخنان وخطابه های خود حقیقت را بر همگان آشلکار کرده وعلل حقیقی این   ( )وخود حضلرت  کند    یم

درباره علت این صللح -علیه الرحمه-صللح تحمیلی را بیان فرموده اند مثال در کتاب شلریف علل الشلرائع صلدو 

 فرمودند:( )شد حضرت  ز حضرت سوالاتحمیلی 

ى بْنِ دَاوُدَ ال دَّقَّ اقُ قَ الَ حَ دَّثَنَا  حَ دَّثَنَ ا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَ دَ بْنِ مَُحمَّ دٍ رَحِمَ هُ اللَّ هُ قَ الَ حَ دَّثَنَ ا مَُحمَّ دُ بْنُ مُوس  َ

ثَنَا يَْحیَى بْنُ أَبِی بُکَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو  الَْحسَ نُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللَّیْثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَُحمَّدُ بْنُ حُمَیْدٍ قَالَ حَدَّ

اللَّهِ لِمَ  الْعَلَاءِ الَْخفَّافُ عَنْ أَبِی سَ عِیدٍ عَقِیصَ ا قَالَ قُلْتُ لِلَْحسَ نِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ يَا ابْنَ رَسُ ولِ  

الَْحتَهُ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عِیدٍ أَ  دَاهَنْتَ مُعَاوِيَةَ وَ ص  َ الٌّ بَاغٍ فَقَالَ يَا أَبَا س  َ الَْحقَّ لَكَ دُونَهُ وَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ض  َ

ذِی قَ الَ لَس  ْ تُ حُجَّ ةَ اللَّ هِ تَعَ الَى ذِکْرُُه عَلَى خَلْقِ هِ وَ إِمَ ام اً عَلَیْهِمْ بَعْ دَ أَبِی ع قُلْ تُ بَلَى قَ الَ أَ لَس  ْ تُ الَّ

ولُ اللَّهِ ص لِی وَ لِأَخِی   یْنُ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا قُلْتُ بَلَىرَس  ُ نُ وَ الُْحس  َ قَالَ فَأَنَا إِذَنْ إِمَام  لَوْ    -الَْحس  َ

للَّهِ ص لِبَنِی  قُمْتُ وَ أَنَا إِمَام  إِذْ لَوْ قَعَدْتُ يَا أَبَا سَ عِیدٍ عِلَّةُ مُصَ الََحتِی لِمُعَاوِيَةَ عِلَّةُ مُصَ الََحةِ رَسُ ولِ ا

أَصْ َحابُهُ   بَنِی أَشْ َجعَ وَ لِأَهْلِ مَکَّةَ حِینَ انْصَ رَفَ مِنَ الُْحدَيْبِیَةِ أُولَئِكَ کُفَّار  بِالتَّنْزِيلِ وَ مُعَاوِيَةُ وَضَ مْرََة وَ

يُسَ فَّهَ رَأْيِی فِیمَا أَتَیْتُهُ    کُفَّار  بِالتَّأْوِيلِ يَا أَبَا سَ عِیدٍ إِذَا کُنْتُ إِمَاماً مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِکْرُُه لَمْ يَِجبْ أَنْ

فِینَةَ  مِنْ مُهَادَنَةٍ أَوْ مَُحارَبَةٍ وَ إِنْ کَانَ وَجْهُ الِْحکْمَةِ فِیمَا أَتَیْتُهُ مُلْتَبِس اً أَ لَا تَرَى الَْخضِ رَ ع لَمَّ ا خَرَقَ الس َّ

اشْ تِبَاِه وَجْهِ الِْحکْمَةِ عَلَیْهِ حَتَّى أَخْبَرَُه فَرَضِ یَ هَکَذَا  وَ قَتَلَ الْغُلَامَ وَ أَقَامَ الِْجدَارَ سَ خِطَ مُوسَ ى ع فِعْلَهُ لِ

یعَتِنَا عَلَى   ِخطْتُمْ عَلَیَّ بِجَهْلِکُمْ بِوَجْهِ الِْحکْمَةِ فِی هِ وَ لَوْ لَا مَا أَتَیْتُ لَمَا تُرِکَ مِنْ ش  ِ وَجْهِ الْأَرْضِ أَنَا س  َ

          397 . أَحَد  إِلَّا قُتِل

 
 211، صت 1علل الشرائع، ج - 397
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 چون روایت طوسنی هست خالصه ترجمه خدمت شما تقدیم می شود:که 

حق از آن   یدانسلتیکه م  یدر حال  ؛یمداهنه کرد  هیگفتم: چرا با معاوبه حضلرت    که  کند ینقل م د یابوسلع   

که حضللرت در جواب بعد ازبیان امامت خود واین که ایشللان امام اسللت. یگمراه و باغ  یفرد  هیتوسللت و معاو

علت ودلیل مصلالحه حضلرت رسلول   نهسلتند}ونه معاویه] فرمودند علت مصلالحه من هما  مفترض الطاعه

با بنی ضللمره وبنی اشللجع وصلللح با اهل مکه در جریان حدیبیه هسللت که آنها کافران به تنزیل    )ص(اکرم

وماهر قرآن ومعاویه واصلحابش کافر به تاویل وباطن وحقیقت قرآن ومشلکل من با شلما ندانسلتن علل امضلای 

این صللح هسلت وبدانید که اکر این صللح نبود هیچ شلیعه ای برای ما اهل بیت در زمین نبود مگر آنکه توسلط 

 این قوم کشته می شد وهیچ کس را باقی نمی گذاشتند)و اسالم اصیل را از زمین محو می کردند(

ان مواقع صللح تحمیلی  ویا درباره این پندار که حضلرت   معاویه را ولی امر بداند حضلرت در خطبه ای که هم

 ایراد فرمودند وخود معاویه حضور داشت  فرمودند:

أيه ا الن اس ، إن مع اوية زعم أنی رأيت ه للخالفة أهال ولم أر نفس  ی له ا أهال ، وکذب مع اوية . أنا أولى  

الن اس ب الن اس فی کت اب اهلل وعلى لس  ان نبی اهلل . ف أقس  م ب اهلل ، لو أن الن اس ب ايعونی وأط اعونی  

 398. ونی ألعطتهم السماء قطرها واألرض برکتها ، ولما طمعت فیها يا معاويةونصر

همانا که معاویه می پندارد}وبیان می کند] که من وی را برای خالفت سللزاوراتر از خود می دانم بدانید که  

درقرآن مجید] این درو  وتزویر معاویه اسللت ومن سللزاوارترین مردم به خالفت در کتاب خدا}وبه فرمان او  

وبه تصللریح وبیان پیامبر خدا هسللتم وبه خدا قسللم که اگر مردم با من بیعت می کردند واز من اطاعت کرده  

یاری ام می نمودند همانا که برکات آسلمانی وزمینی بر آنها نازل می شلد وتو ای معاویه در خالفت طمع نمی 

 ورزیدی .

 علمای از  –  یشللابوریحاکم نیقت اشللاره کرده ومثالعلمای اهل سللنت هم درکتاب های متعدد به این حق

 کند : یمطلب اشاره م نیبه ا زنی – عهیش  نیسرشناآ و بزرگ مخالف

. کما فعله نیعلى جواز مص  الحة الکفار والبغاة إذا خاف اإلمام على نفس  ه أو على المس  لم  وتدلّ

.  ن یالس الم بص ف هیعلىّ عل  نیمنالمؤ  ری. وکما فعله أمةیبيوس لّم عام الحد  هیرس ول اهلل ص لّى اهلل عل

 399. ةيالسالم من مصالحة معاو هیوکما فعله الحسن عل

 
 

 458ص  -قیس الهةلي الکوفي  سلیم بن -کتاب سلیم بن قیس  - 398
  481،ص3ل،جیالتأو محاسنالقاسمي ،  - 399
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با کفار و بغاة دسلت   یبقره( بر جواز مصللالحه    یسللوره    ۱9۵  ی  هی)آ  هیآ نی[ و اد یگو  یم  یشللابوری]حاکم ن

 ریو ام ةیلبی)ص( در حلد  امبریلمسللللملانلان بترسلللد هملانطور کله پ  ایل  شیکله املام بر جلان خو یکنلد هنگلام  یم

 کردند. نیچن هیو امام حسن ) ( در برابر معاو نی) ( در صف نیالمومن

 . تقیه   33بخش 

فرق میان آن و    اگر تقیه ظاهر کردن چیزى و پنهان کردن چیز ديگر است پس  -   90

 نفاق چیست؟ 

 ا پاسخ ا  

  ، کردن ایمان و امهار کردن کفر است    تفاوت بزرگى وجود دارد . چونکه تقیه، پنهاناوسً : بین تقیه و نفا   

   کردن ایمان است .   ولى نفا  پنهان کردن کفر و امهار

سنت صحیح نبوى موجود در نزد دو فرقه    ثانیا : تقیه از امورى است که هم قرآن کریم به آن توجه کرده و هم 

اند تقیه نفا  است،  گونه که مشایخ وهابى گفته   اشته است  و اگر همانخاصى د )شیعه و سنى( به آن عنایت

بوسیله تقیه کردن با فرعون    خداى عزّوجلّ در قرآن کریم زن فرعون را ستایش کرد حال آنکه او  پس چرا 

 ؟ کرد زندگى مى 

کرد  مى   د را پنهان باشد و حال آنکه خداى تعالى از مامن آل فرعون که ایمان خو   تواند نفا  تقیه چگونه مى و   

ایعنى: و مرد با    (28إِيمَانَهُ )غافر/    وَ قَالَ رَجُل  مُؤْمِن  مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَکْتُمُبه نیکى یاد کرد و فرمود :  

   کرد گفت.اایمانى از آل فرعون که ایمانش راپنهان مى 

ال يَتَِّخذْ الْمُؤْمِنْونَ الْکَافِرينَ  د :  کرد و فرمو   بینیم که قرآن کریم بر جایز بودن تقیه تصریحبر همین اساآ مى 

يُحذِّرُکُمْ    مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَیْسَ مِنْ اللّهِ فِى شَىْءٍ إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنهْمْ تُقَاًة و أَوْلیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤمِنِینَ وَ

مامنان را واگذاشته و از کافران    اید اهل ایمان،ایعنى: نب  (28عمران/  اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللّهِ الْمَصِیرُ )آل

مقطو  است مگر براى در حذر بودن از شر آنها )تقیه    دوست برگزینند و هر که چنین کند رابطه او با خدا

خداى    همچنین   ترساند و بازگشت همه به سوى خدا خواهد بود.ا و خود مى   کنند( و خدا شما را از )عقاب(

  ( 106بِاإلِيمَانِ )النحل/   بَعْدَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرَِه وقَلْبُهُ مُطْمَئِن   مَنْ کَفَرَ بِاللّهِ مِنْد :  نحل فرمو   تعالى در سوره

آنکه به زبان از روى اجبار کافر شود و دلش در    ایعنى: هرکس بعد از آنکه به خدا ایمان آورده باز کافر شود نه

  ن آیه در شأن و منزلت عمار ابن یاسر نازل گردید و آن وقتى بود که ای  ایمان ثابت باشد )مانند عمار یاسر(.ا

مى  شکنجه  را  او  رامشرکین  بتها  )یعنى  اسصنام  أنکر   : گفتند  او  به  و  به    دادند  هم  او   . یاد کن(  نیکى  به 

تجد  خدا  او را غمگین و ناراحت دید به او فرمود : یا عمار کیف    دستورشان عمل کرد و هنگامى که رسول 
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إن  خدا فرمود :    یابى؟ گفت: با ایمان، مطمئن و آرام است. رسولیعنى: اى عمار قلبت را چگونه مى   قلبک؟

 باز همین کار را بکنا.   ایعنى: اگر دوباره تو را )در این وضعیت( قرار دادند  عادوا فعد 

کند . از جمله  یه تصریح مى جایز بودن تق  اند که این حادثه برمفسرین از دو فرقه )شیعه و سنى( نکر کرده  

  و در تفسیر   3۵۷ص    2و حاکم نیشابورى در المستدرک ج    ۱2۱ص    20آنها  :  فخر رازى در تفسیرش ج

 مسلمانان .   و برخى دیگر از مارخین و اهل حدیث از علماى  ۱92ص  3المارودى ج 

م الخامسا گفته است تقیه  در االحک  ۱۴ص    ۸  فخر رازى به جایز بودن تقیه تصریح کرده و در تفسیر خود ج 

شود. سپس    و آیا براى مال هم جایز است احتمال دارد که بر جایز بودن آن حکم  براى حفظ جان جایز است

 ضرر از جان تا اندازه ممکن واجب است .   گفت : تقیه تا روز قیامت براى مامنان جائز است. چونکه دفع

  ۱9۵ص  ۷طبرى هم در تاریخ خود ج  قل شده است .بودن تقیه به همین شکل ن  در مذهب شافعى هم جایز

شده    نبودند که به خاطر امهار عقائد خود مطرود و از تصرف در حق خود منع  گفته است : تنها شیعه  206ل  

نظریه )مخلو  بودن قرآن( شدند و مسلک    بودند ، بلکه اکثر محدثین أهل سنت در عصر مأمون گرفتار بالى

 کردند که با آنها موافق هستند . هرتقیه را پیش گرفته و تظا

از ابى درداء روایت    3۷ص    ۸صحیح خود ج    اند . بخارى در بینیم که بسیارى از صحابه تقیه را بکار برده لذا مى 

 کند .  مى  زنیم و قلبهاى ما آنان را لعنت اقوام )یعنى گروه مخالفان( لبخند مى  کرده که گفته بود : ما در چهره 

وعاءين    )ص (حفظت من رسول اللّه    از ابو هریره روایت کرده که گفته است :  ۴۱ص   ۱همچنین در جلد 

امن از رسول خدا دو کیسه حدیث را   بثثته قطع هذا البلعوم يعنى  فأمّا أحدهما فبثثته و أمّا اآلخر فلو

خواهد    یکى از آن دو را منتشر کردم و دیگرى را اگر منتشر کنم یقینا این حلقوم من بریده   و   در حفظ دارم 

 شدا .  

دارد که به تقیه اشاره کرده است که ما بخاطر پرهیز    شواهد و دسیل بسیارى دیگرى در کتب مسلمین وجود 

 کنیم .  از نکر آنها خوددارى مى  از طوسنى شدن بحث

اند؟ چونکه آنان در زمان  مشهور شده   به تقیه کردن   )   (   سلمانان تنها پیروان اهل بیت  اما چرا از بین همه م 

که نام    ترسید کردند و هر مردى مى موقعیت سیاسى سختى ، گذران زندگى مى   حکومت امویان و عباسیان در 

کرده و آن را    ترک  حتى علماى اهل سنت هم به علت ترآ از بنى امیه نام امام را     ، پسرش را على بگذارد  

رسیدند )و  حدیث و تاریخ، وقتى که به نام امام  مى   بینیم که در کتب کردند . به همین دلیل مى نکر نمى 

 زینب گفت(   گفتند : قال ابو زینب )یعنى پدرسخنى را آنحضرت نکر بکنند( مى  خواستند کهمى 

فرستادن بر آل محمد را حذف کردند    واتاگر علماى اهل سنت بخاطر ترآ از بنى امیه اسم امام و صلسوال :   
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 چگونه باید باشد؟ )   ( پس حال پیروان اهل بیت 

و در واقع تا به  و مال خود را حفظ کنند  به همین علت تقیه براى آنها سنت و پوششى بود تا بوسیله آن جان

یرا ان ها را کافر و مستحق  امروز هم شیعیان اهل بیت )   ( از پیروان بنی امیه ) وهابیت ( در امان نیستند ز

   القتل می دانند . 

اند )پس شیعه به تقیه کردن معروف شده   ها و بالهاست که از بین مسلمانان تنهابنابراین بخاطر این مصیبت

 دقت و تامل کنید( .  

 

 40سوال    1ج  ارشاد السائلین الی الحق المبین ، برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب 
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اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعز بها االسالم و اهله و تذل بها النفاق و اهله  
و تجعلنا فیها من الدعاه الی طاعتک و القاده فی سبیلک و ترزقنا بها کرامه الدنیا و  
االخره اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه و ما قصرنا عنه فعلمناه یا ارحم الراحمین 

 لطاهرین بحق محمد و اله ا
 

 

 

 

 

 سوی و سید محمد م 
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 کانون تبلیغی ، فرهنگی برهان           


